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UVOD
Vzpon interneta konec devetdesetih je prinesel pojav številnih novih panog in načinov
poslovanja – poslovnih modelov. Spletne oblike komuniciranja, iskanja informacij, oglaševanja
in zabave so postali novi poslovni zmagovalci. Ena izmed takih hitro rastočih panog je bila v
zadnjih 15 letih tudi panoga spletnih iger na srečo oziroma znotraj te panoga spletnih stavnic.
Globalni doseg strank, nižji stroški poslovnih modelov, neprekinjeno delovanje in razne
inovacije so poskrbele, da je ta panoga v zadnjih nekaj letih rasla v dvomestnih številkah
(Betfair, 2010b, str. 31–32 ).
Kljub konstantni eksponentni rasti se je število internetnih stavnic v zadnjih letih ustalilo.
Povečana konkurenca, slabši ekonomski pogoji in pravne omejitve so privedli do prvih
konsolidacij panoge. Uporabniki po večini ne morejo več ločevati med stavnicami, diferenciacije
praktično ni, zato se za izbiro posamezne odločajo predvsem na podlagi agresivnega oglaševanja
ali dodatnega bonusa na depozit, ki ga prejmejo ob registraciji. Vse to seveda močno povečuje
stroške internetnih stavnic.
Avtorja svetovne uspešnice Blue Ocean Strategy, Kim in Mauborgne (2005, str.4), takšnemu
stanju na trgih pravita rdeči ocean. Po njunem mnenju vedno obstaja tudi modri ocean: tam
podjetje ustvari nov tržni prostor, kjer konkurenca ni pomembna in lahko ustvarja novo
povpraševanje, obenem pa se mu ni potrebno odločati, ali bo prilagodilo svojo strategijo nižjim
stroškom ali diferenciaciji. Zdi se, da strategija podjetja Betfair (www.betfair.com), ki je vodilna
svetovna borza stav, ustreza mnogim kriterijem strategije modrega oceana. Njihov poslovni
model predstavlja popolno inovacijo in zdi se, da po 10 letih delovanja še vedno nimajo prave
konkurence. Hipoteza diplomskega dela bo tako: Podjetje Betfair zasleduje strategijo modrega
oceana.
Namen diplomskega dela je ugotoviti, ali je podjetje Betfair ustvarilo modri ocean. Če to drži,
bodo finančni rezultati, število strank, vzdržnost poslovnega modela in ostale določljivke to
potrdili, sicer ovrgli. Cilj diplomskega dela je torej podrobno preučiti teoretično ozadje strategije
modrega oceana in izpostaviti njene temeljne značilnosti. Nato bom preveril, ali poslovni model
podjetja Betfair ustreza tem značilnostim in obenem podal primerjavo s tradicionalnimi
stavnicami, ki spadajo v rdeči ocean.
Pri izdelavi diplomskega dela sem uporabil več različnih virov podatkov. Kot izhodišče sem
uporabil izvirno delo avtorjev teorije o strategiji modrega oceana. Temu sem dodal še znanstvene
in strokovne članke s področja strateškega managementa in nekatera zaključna dela, ki
obravnavajo druge potencialne modre oceane v Sloveniji. Drugi sekundarni viri so še letna
poročila podjetja, prospekt za investitorje, izjave za javnost, nekateri internetni viri informacij in
raziskave, ki se nanašajo na podjetje. Pri obravnavi podjetja Betfair sem uporabil tudi osebne
praktične izkušnje z uporabo njihovih storitev.
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Struktura diplomskega dela je naslednja. V prvem poglavju je predstavljen teoretični okvir
strategije modrega oceana. Predvsem so izpostavljene glavne značilnosti in nekatera glavna
analitična orodja, ki jih uporabljamo pri tej strategiji. V drugem poglavju je kratko predstavljena
panoga internetnih stavnic in njihova klasična logika poslovanja, ki je vodila v to, da je nastal
rdeči ocean. Sledi poglavje, v katerem predstavim podjetje Betfair, dve klasični spletni stavnici
in posnemovalca poslovnega modela podjetja Betfair. V četrtem poglavju predstavim vse
značilnosti podjetja Betfair, njegove ponudbe in poslovno strategijo z namenom, da nanizamo
čimveč dokazov, da Betfair predstavlja primer strategije modrega oceana. V sklepu so temeljne
ugotovitve diplomskega dela in izjava o potrditvi ali zavrnitvi hipoteze diplomskega dela.

1 TEORETIČNI OKVIR
1.1

Teorija strategije modrega oceana

Strategijo modrega oceana sta leta 2005 po 20 letih preučevanja podjetij teoretično razvila Kim
in Mauborgne v knjigi Blue Ocean Strategy (Kim & Mauborgne, 2005, str.ix). V njej sta
predstavila teoretična izhodišča, praktične primere in analitična orodja, kako ustvariti tržni
prostor in poskrbeti, da konkurenca postane nepomembna. Avtorja celoten tržni prostor
opredelita kot ocean, ki ga lahko naprej razdelimo na rdeči in modri ocean. V rdečem oceanu so
meje panog opredeljene in sprejete, pravila konkuriranja pa dobro poznana. Tukaj podjetja
poskušajo prekašati konkurente v želji, da si pridobijo večji delež obstoječega trga. Ko se
sčasoma tržni prostor nasiči, se priložnosti za dobiček in rast zmanjšajo. Proizvodi postanejo
standardno blago in neizprosna konkurenca obarva ocean rdeče (Kim & Mauborgne, 2005, str.
4).
V nasprotju z rdečimi pa je modri ocean neizkoriščen tržni prostor, v katerem so kupci, ki v
rdečem oceanu ne kupujejo, torej gre za novo ustvarjeno povpraševanje in zato so priložnosti za
visoko rast. Kljub temu da je velika večina modrih oceanov ustvarjenih daleč preko meja
obstoječih panog, jih velika večina izhaja iz obstoječih rdečih oceanov. Tam so samo razširili
obstoječe meje panog (Kim & Mauborgne, 2005, str. 5).
Čeprav je izraz modri ocean dokaj nov, je obstoj različnih praktičnih primerov te strategije
opaziti v mnogih znanih panogah. Vprašajmo se, koliko današnjih panog je bilo 100 let nazaj še
nepoznanih. Avtomobilska in letalska industrija, vzajemni skladi, mobilna telefonija, snowboard,
diskontni nakupi, glasbeni predvajalniki, računalniki, ekspresna dostava paketov ali blogi so
primeri panog in iznajdb, ki danes delujejo popolnoma samoumevno. Mnoga svetovno znana
podjetja so po zaslugi modrih oceanov še danes pomembni igralci na trgu. Najbolj znani primeri
so: Ford, NetJets, Curves, Bloomberg, eBay, NTT DoCoMo, Cirque du Soleil, CNN in Federal
Express. (Kim & Mauborgne, 2005, str. 5–6; str. 186)
Po mnenju avtorjev bo premagovanje konkurentov sicer vedno pomembno. Rdeči oceani so
dejstvo poslovnega sveta in bodo vedno pomembni. Toda glede na to, da v večini panog ponudba
trenutno presega povpraševanje, tekmovanje za dobičkonosne deleže na obstoječih trgih ni
enostavno in pogosto tudi neuspešno. Če želijo podjetja doseči trajno rast in uspeh, se morajo
ozreti preko konkurentov v rdečem oceanu in ustvariti nove, modre oceane (Kim & Mauborgne,
2

2005, str. 5). Njune raziskave o dolgoročni uspešnosti so prav tako pokazale, da so strateške
poteze tisti ključni dejavnik, ki odloča o dolgoročni uspešnosti podjetja, in ne podjetje samo ali
pa panoga. Strateške poteze opredeljujeta kot skupek različnih managerskih potez in odločitev,
vključenih v ustvarjanje tržno usmerjene poslovne ponudbe (Kim & Mauborgne, 2005, str. 10).
Glede na to, da bomo v nadaljevanju diplomskega dela poskušali poiskati značilnosti strategije
modrega oceana na praktičnem primeru, si oglejmo njihove ključne značilnosti in analitična
orodja za njihovo identifikacijo.

1.2

Značilnosti modrih oceanov

Vrednostna inovacija (angl. value innovation) je steber strategije modrega oceana. Gre za
logiko strateškega razmišljanja, kjer namesto da bi se osredotočali na premagovanje konkurence,
poskušamo poiskati preskok v vrednosti za kupce in naše podjetje. Na takšen način odpremo
nov, neosvojen prostor na trgu (Kim & Mauborgne, 2005, str. 12) (glej Sliko 1).
Pomembno je razumeti, da vrednostna inovacija poudarja v enaki meri tako vrednost kot
inovacijo. Vrednost brez inovacije sicer resda poveča vrednost za kupca, vendar s tem nikoli ne
moremo zares izstopati na trgu. Takšno povečanje vrednosti za kupca nujno ne vodi v boljše
rezultate za podjetja. Kadar pa je inovativnost brez vrednosti, govorimo o tehnoloških
inovacijah, tržnem pionirstvu ali futurizmu, ki ponavadi ponudi proizvode ali storitve, katerih
kupci niso pripravljeni sprejeti ali zanje plačati. Vrednostna inovacija se lahko zgodi samo, kadar
podjetje uskladi inovacijo z uporabnostjo, ceno in stroški (Kim & Mauborgne, 2005, str. 12–13).
Vrednostna inovacija tako zavrne splošno sprejeto dogmo v premagovanje konkurence
usmerjenih strategij, ki pravi, da se morajo podjetja odločati med večjo vrednostjo za kupca ali
nižjimi stroški. Torej gre za strategije, ki izbirajo med diferenciacijo in nizkimi stroški. Oboje v
tradicionalni paradigmi (Porter, 1996, str. 61–62) naj ne bi bilo mogoče, toda zasledovalci
strategije modrega oceana združijo obe strani: tako diferenciacijo kot nizke stroške.
Slika 1: Grafični prikaz vrednostne inovacije

Vir: W. C. Kim & R. Mauborgne, Blue Ocean Strategy: how to create uncontested market space and make the
competition irrelevant, 2005, str. 16.
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Vrednostna inovacija je torej bistvo strategije, ki se nanaša na celoten splet aktivnosti podjetja.
Celoten sistem podjetja se mora torej usmeriti, da ustvari preskok v vrednosti tako za kupca kot
zase. Stroški so nižji zato, ker podjetje odpravi določene aktivnosti, v katere sicer vlagajo
konkurenti v rdečem oceanu. Kupčeva vrednost pa je povišana z dvigom (kakovosti) nekaterih
dejavnikov panoge in ustvarjanjem novih, ki jih panoga še ni ponudila. Sčasoma se stroški še
bolj znižajo, saj začnejo delovati ekonomije obsega, ki so posledica visoke prodaje, ki jo ustvari
superiorna vrednost za stranke.
Sledeče tri značilnosti so ključen preizkus komercialne ustreznosti ideje modrega oceana. Brez
njih bo strategija nejasna, premalo drugačna od drugih in jo bo težko komunicirati brez visokih
stroškov (Kim & Mauborgne, 2005, str. 37–40):
1. Osredotočenost: Vsaka dobra strategija je osredotočena na ključne faktorje, ki jo razlikujejo
od drugih strategij in ji omogočajo razviti nov poslovni model, ki upošteva tako
diferenciacijo kot nizke stroške. Strateški profil podjetja in krivulja vrednosti naj bi takšno
osredotočenost tudi jasno pokazala.
2. Drugačnost: Kadar je strategija podjetja izraz želje po zasledovanju ali premagovanju
konkurence, izgubi unikatnost. Krivulja vrednosti takšnih podjetij je identična. Krivulje
vrednosti podjetij – modrih oceanov vedno izstopajo.
3. Privlačen slogan: Dobra strategija ima jasen in privlačen slogan. Tudi če ga uradno nima, bi
bilo tega lahko določiti. Dober slogan ne prinaša samo jasnega sporočila, ampak na nek način
oglašuje ponudbo podjetja na jasen način. Privlačen slogan je dober način, kako preizkusiti
moč učinkovitost strategije. Je avtentičen in pusti močno sporočilo.
Večina podjetij, ki razmišlja v mejah ustaljenih strateških praks, se pri maksimiranju tržnega
deleža in iskanju novih strank osredotoča na že obstoječe stranke ali pa poskušajo bolje
prilagoditi svojo ponudbo strankam. To povzroči nasprotni učinek »ustvarjanja majhnih trgov«.
V strategiji modrega oceana se zato osredotočamo na potencialne stranke. Bistvo pri tem je da,
namesto da bi iskali razlike med strankami, iščemo njihove skupne značilnosti, potrebe in želje.
Torej desegmentacija trga namesto segmentacije. Glede na oddaljenost od obstoječega trga
ločimo tri tipe potencialnih strank (Kim & Mauborgne, 2005, str. 101–103):






Prvi okvir potencialnih strank: To so stranke, ki to kmalu ne bodo več. So nezadovoljne s
ponudbo in jo uporabljajo minimalno, kolikor je pač nujno. Trenutno čakajo na boljšo
ponudbo in se nahajajo na robu trga. Če se pojavi boljša alternativa, jo bodo te stranke
navdušeno sprejele.
Drugi okvir potencialnih strank: To so stranke, ki trenutno zavračajo ponudbo, saj je ne
uporabljajo ali pa si je ne morejo privoščiti ob trenutnih cenah. Ponudba na trgu se jim zdi
trenutno nesprejemljiva. Njihove želje bodo izpolnjene na drug način ali pa ignorirane.
Tretji okvir potencialnih strank: To so stranke, ki si najbolj oddaljene od trga. To so
stranke, ki jih ni še nihče ciljal. Zdi se, da njihove potrebe in poslovne priložnosti, povezane
z njimi, pripadajo drugemu trgu. V resnici pa se tu skriva ogromen potencial za modri ocean.
4

V skladu s strategijo modrega oceana se priporoča, da podjetje poskuša doseči tisti okvir, ki
predstavlja največjo maso strank. Nikakor se torej ne omejujemo.

1.3

Analitična orodja za identifikacijo in razvijanje modrega oceana

Strateški grafikon (angl. strategy canvas) je diagnostično grafično orodje za analiziranje
panoge in ustvarjanje strategije modrega oceana. Z njim dobimo sliko oziroma pregled nad
trenutnim stanjem na trgu. Tako lahko razumemo, v kaj konkurenti trenutno vlagajo in preko
katerih dejavnikov trenutno poteka konkurenca v proizvodih in storitvah. Vizualno prikaže, kaj
kupci dobijo s trenutno ponudbo na trgu. To razumevanje je ključno, ko kasneje oblikujemo
ponudbo, ki predstavlja preskok v vrednosti, torej vrednostno inovacijo (Kim & Mauborgne,
2005, str. 25).
Na abscisni osi strateškega grafikona so dejavniki konkuriranja v panogi, torej tisti elementi, v
katere konkurenca trenutno investira. Na ordinatni osi pa je predstavljena vrednost vsakega
posameznega dejavnika za posamezne ali skupine podobnih konkurentov. Višja vrednost na
ordinati pomeni, da podjetje ponuja stranki več, torej v ta dejavnik več investira. Ta logika je
obratna le pri ceni, kjer višja vrednost pomeni višjo ceno za stranko. Krivulja, ki povezuje
vrednosti različnih dejavnikov posameznega konkurenta ali strateške skupine, se imenuje
krivulja vrednosti (angl. value curve). Ta torej pokaže celotno stanje na trgu v neki panogi ali
med posameznimi konkurenti. Cilj modrega oceana je ustvariti krivuljo vrednosti, ki se bo
razlikovala od konkurentov, strateških skupin v panogi ali panoge v celoti.
Omenili smo že, da v strategiji modrega oceana izbira med nizkimi stroški in diferenciacijo ne
velja oziroma ni potrebna. Če želimo torej v strateški grafikon zarisati novo krivuljo vrednosti, ki
bo izražala modri ocean, si lahko pomagamo z 'okvirjem štirih ukrepov' (angl. four actions
framework), ki ga sestavljajo štiri ključna vprašanja, preko katerih lahko izzivamo obstoječe
poslovne modele v panogi in njihovo strateško logiko (Kim & Mauborgne, 2005, str. 29):





Kateri od obstoječih dejavnikov, ki so trenutno v panogi samoumevni, bi morali biti
eliminirani?
Kateri dejavniki bi morali biti znižani močno pod standard panoge?
Kateri dejavniki bi morali biti zvišani močno preko standard panoge?
Katerih dejavnikov panoga še ni ponudila?

K razumevanju tega analitičnega orodja omenimo še, da z iskanjem odgovorov na prvi dve
vprašanji pridobimo ideje in usmeritve, kako znižati stroške v primerjavi s konkurenti. Kajti v
tekmi za kupce podjetja mnogokrat preveč nadgradijo določene lastnosti ponudbe, čeprav včasih
te lastnosti sploh niso več potrebne. V borbi s tekmeci podjetja tega seveda ne opazijo in si po
nepotrebnem zvišujejo stroške ali pa postanejo njihovi poslovni modeli preveč kompleksni. S
tretjim vprašanjem podremo kompromise panoge o izbiri med nizkimi stroški in višjo vrednostjo
ponudbe in preko četrtega vprašanja ustvarimo popolnoma novo vrednost za kupca.
5

Če hoče podjetje vprašanja okvira štirih ukrepov postaviti v prakso, potem uporabi orodje
'mreža odprave, omejitve, okrepitve in uvedbe' (angl. Eliminate-reduce-raise-create grid). To
orodje je komplementarno okviru štirih ukrepov. Podjetje se s tem, ko izpolni mrežo, dejansko
prisili, da ukrepe, ki so potrebni, prepozna in izvede (glej poglavje 4.2. Odpravi-Znižaj-PovišajUstvari Omrežje na primeru Betfair).
Ko podjetje skladno s strategijo modrega oceana išče nove izvirne elemente ponudbe, se lahko
opira na 'okvir šestih poti' (angl. six paths framework). Cilj tega pristopa je preoblikovati meje
panoge, se odcepiti od konkurence in ustvariti modri ocean. Pri tem izzivamo klasično logiko, ki
jo uporablja večina podjetij, kar povzroča, da so ujeta v rdeči ocean. Ključne razlike med obema
načinoma razmišljanja prikazuje Tabela 1.
Tabela 1: Razlike med strategijo rdečega oceana in strategijo modrega oceana
Pot

Klasična teorija konkuriranja

Teorija modrega oceana

Panoga

Osredotočanje na obstoječe
konkurente v panogi

Strateška skupina podjetij v
panogi
»Veriga kupcev« - kdo odloča?

Osredotočanje na položaj v
obstoječi strateški skupini
Osredotočanje na ponudbo
obstoječemu »kupcu«
Osredotočanje na maksimizacijo
vrednosti izdelka/storitve

Glej preko meja panoge v
panoge, kjer ponujajo substitute
v širšem smislu
Glej preko strateške skupine

Širina prodajnega asortimana

Drugače opredeli kupca –
poglej, kdo odloča
Išči priložnosti pri
komplementarnih
izdelkih/storitvah
Zamenjaj funkcionalno –
čustveno orientacijo
(So)oblikuj trende

Osredotočanje bodisi na
funkcionalnost ali na čustva
Osredotočanje na prilagajanje
trendom
Vir: W. C. Kim & R. Mauborgne, Blue Ocean Strategy: how to create uncontested market space and make the
competition irrelevant, 2005, str. 79.

Funkcijsko-čustvena
orientacija
Čas

1.4

Strategija po Porterju

Če poenostavimo, se Porter v primerjavi s strategijo modrega oceana predvsem mnogo bolj
usmerja na konkurenčnost (boj s konkurenti), torej je nekoliko bolj klasično usmerjen. Tu
uporablja pojem konkurenčna strategija. Vendar tako kot pri strategiji modrega oceana poudarja
unikatnost strategije, zavestno izbiro ali opustitev določenih stroškov in usklajenost poslovnih
aktivnosti, če želimo, da je strategija uspešna. Porterjevo mnenje o strategiji lahko strnemo v
sledečih točkah:
Podjetje lahko premaga konkurente samo, če lahko vzpostavi razliko, ki jo lahko zadrži.
Strankam mora ponuditi večjo vrednost ali ustvariti primerljivo vrednost ob nižjih stroških ali
oboje hkrati (Porter, 1996, str. 70).
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Konkurenčna strategija po njegovem pomeni drugačnost. Pomeni namensko izbrati drugačen
sklop poslovnih aktivnosti, ki proizvedejo unikatno vrednost (Porter, 1996, str. 64). Bistvo je
izbrati in izvajati aktivnosti drugače od konkurentov (Porter, 1996, str. 64). Strategija je torej
ustvarjanje edinstvene in dragocene pozicije, ki vključuje različne aktivnosti (Porter, 1996, str.
68).
Po njegovem mnenju strategije brez kompromisov ne more obstajati. Strategija so kompromisi v
konkurenčnem boju. Bistvo tu je, česa ne početi. Brez kompromisov oziroma izbire med tem, kaj
početi in kaj ne, ne bi bilo potrebe po strategiji (Porter, 1996, str. 70).
Ustvarjanje usklajenosti med poslovnimi aktivnostmi pripomore k temu, da bodo konkurenti
neuspešni oziroma imeli malo uspeha pri posnemanju naše strategije (Porter, 1996, str. 70–74).
Porter je razvil tudi koncept generičnih poslovnih strategij, ki temelji na njegovi trditvi, da je
bistvo poslovne strategije opredeljevanje poti do doseganja konkurenčne prednosti za posamezno
strateško poslovno področje oziroma enoto podjetja. Do konkurenčne prednosti pa je po
njegovem prepričanju mogoče priti le prek doseganja nižjih stroškov, kot jih dosegajo
konkurenti, ali prek diferenciacije proizvoda oz.storitve. Če ti dve osnovi kombiniramo s širino
tržnega nastopa strateške poslovne enote, dobimo naslednje tri temeljne Porterjeve generične
strategije (Porter, 1985 str.11-16):




strategija vodenja v stroškovni učinkovitosti,
strategija diferenciacije proizvodov in
strategija razvijanja tržne niše (tržne praznine):
– s temeljem na diferenciaciji,
– s temeljem na nizkih stroških

2 ANALIZA PANOGE SPLETNIH ŠPORTNIH STAVNIC
Panogo spletnih stavnic bomo najprej predstavili s splošnega vidika, nato pa analizirali in
obenem v določenih pogledih malce bolj podrobno predstavili s Porterjevim modelom petih
silnic in s strateškim grafikonom.

2.1

Predstavitev panoge spletnih športnih stavnic

S pojavom interneta v začetku 90. let so številni ponudniki športnih stav, kazinojev in ostalih
iger začeli ponujati svoje storitve na svetovnem spletu. Internet je ponudil številne prednosti v
primerjavi s klasičnim načinom ponujanja iger na srečo, ki temelji na fizičnih lokacijah (angl.
offline). Te prednosti so predvsem globalni doseg, nižji stroški, 24/7 dostop, večja likvidnost in
možnost za inovacije (Betfair, 2010b, str. 31). Nižji stroški so predvsem posledica globalnega
dosega strank in dejstva, da kljub rasti strank ni treba sorazmerno povečevati števila zaposlenih.
To omogoča internetnim ponudnikom iger na srečo bolj konkurenčne cene in pogoje v njihovi
ponudbi. Najbolje to odražajo marže pri kvotah, ki jih poskušajo doseči športne stavnice. V
7

primeru t. i. offline stavnic so te približno 15 %, medtem ko spletne stavnice poslujejo pri
maržah nekje okoli številke 8 %.
Inovativnost, ki jo ponuja internet, se je pokazala predvsem v možnosti, da lahko masovno
število strank širom celega sveta sodeluje v stavah in ostalih igrah na srečo v neposredni
interakciji stranka-stranka. To se je pokazalo kot gonilo uspeha v spletnem pokru in pojavu
stavnih borz.
Družba H2 Gambling Capital ocenjuje, da je leta 2009 trg spletnih stavnic in ostalih iger na srečo
dosegel 38 milijonov uporabnikov in 24,1 milijard dolarjev bruto donosa (Betfair, 2010b, str.
31). Čeprav ta številka še vedno predstavlja samo 7 % skupnega svetovnega trga športnih stav in
ostalih iger na srečo, je potencial za nadaljnjo rast te panoge izjemen. Tako naj bi celotni trg tudi
v nadaljnjih letih dosegal skupno letno rast 11 %. Pričakuje se, da bo leta 2012 bruto donos
panoge dosegel 32,6 milijard dolarjev (Betfair, 2010b, str. 31). Glavni gonilniki razvoja in rasti
panoge so: širjenje širokopasovnih internetnih povezav, višje hitrosti povezav, izpopolnjenost
mobilnega internetnega dostopa in pametni telefoni, uporaba interaktivne televizije, povečana
inovativnost produktov, povečane stopnje športnih prenosov v živo, povečana dovzetnost strank,
povečano zaupanje do transakcij preko interneta in povečana socialna sprejemljivost stav in iger
na srečo.
Tabela 2 prikazuje rast panoge spletnih stavnic in ostalih iger na srečo po segmentih v milijardah
ameriških dolarjev. Izključene so nacionalne spletne loterije.
Tabela 2: Rast panoge spletnih stavnic in ostalih iger na srečo po segmentih
Segment/leto
(v
milijardah
ameriških
dolarjev, $)
Športne stave

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

PLSR*
(04-08)
%

PLSR*
(08-12)
%

5,7

6,7

7,9

8,3

10,0

10,4

11,7

12,8

13,5

15,2

7,9

2,6

3,9

5,6

5,5

7,6

8,9

10,3

11,5

12,4

31,3

13,1

Poker
1,4
2,6
3,3
3,2
3,9
4,9
5,4
6,3
6,7
29,0
Skupno
9,6
13,2 16,8 17,0 21,4 24,1 27,4
30,6
32,6
22,2
LEGENDA: *PLSR – je kratica za povprečna letna stopnja rasti.
Vir: Betfair, 2010b, str. 32; povz. po H2 Gambling Capital, april 2010.**

14,5
11,0

Igre (kazino,
bingo, ostale
igre)

**Natančna številka strani sekundarnega vira v primarnem viru ni navedena.
Največje in najbolje ocenjene klasične spletne stavnice (angl. bookmakers) so:


Bwin – www.bwin.com
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Bet365 – www.bet365.com
William Hill – www.williamhill.com
Paddy Power – www.paddypower.com
Unibet
- www.unibet.com
Ladbrokes – www.ladbrokes.com
Betsson – www.betsson.com
Gamebookers – www.gamebookers.com
888 – www.888sport.com
Partybets – www.partybets.com
Expect – www.expect.com

Poleg tradicionalnih oblik spletnih stavnic v zadnjih 10 letih pridobivajo na veljavi tudi stavne
borze (angl. betting exchanges), ki delujejo na principu povpraševanja in ponudbe strank, tako
kot je to v primeru klasičnih borz vrednostnih papirjev. Nekatere stavne borze so v preteklih letih
zaradi dominantnosti vodilne stavne borze Betfair že zaprle svoje trge in ne delujejo več.
Nekatere se osredotočajo na šport, konjske dirke itd. (Betfair, Betdaq, Wbx), nekatere pa so se
osredotočile bolj na politične in gospodarske dogodke (Intrade, iPredict idr.). Pojavile so se tudi
stavne borze s poudarkom na socialnih stikih uporabnikov (smarkets), vendar je njihov tržni
delež zanemarljiv. Današnji trg stavnih borz predstavljajo:








2.2

Betfair – www.betfair.com
Betdaq – www.betdaq.com
Intrade – www.intrade.com
iPredict – www.ipredict.co.nz
bet2give – www.bet2give.com
smarkets – www.smarkets.com
World Bet Exchange – www.wbx.com

Analiza panoge spletnih športnih stavnic s Porterjevim modelom petih
silnic

Porterjev model petih silnic analizira privlačnost panoge. Le-to določajo pravila konkuriranja v
panogi. Ta pravila so torej odvisna od petih skupin določljivk, ki vplivajo na cene, stroške in
investiranje, s tem pa na ekonomsko uspešnost panoge (Pučko, 2008, str. 25). S pomočjo
ocenjevanja skupnega delovanja omenjenih petih skupin določljivk ugotavljamo poslovne
možnosti in nevarnosti za prihodnjo poslovno uspešnost podjetja (Pučko, 2008, str. 24–25).
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Te določljivke so:1 (1) rivalstvo med obstoječimi konkurenti, (2) nevarnost nastopa substitutov,
(3) pogajalska moč kupcev, (4) pogajalska moč dobaviteljev in (5) nevarnost vstopanja novih
konkurentov.
Omenjene določljivke bomo sedaj predstavili na primeru panoge spletnih stavnic. Ocene
določljivk temeljijo deloma na objektivnih podatkih, ki kažejo sliko privlačnosti panoge, ki
vplivajo na vsako izmed teh določljivk, obenem pa nekoliko več na subjektivni analizi vseh
možnih dejavnikov, ki vplivajo na določljivke privlačnosti panoge. Konkretni razlogi za
posamezno oceno privlačnosti panoge so navedeni pri vsaki določljivki.

2.2.1 Rivalstvo med obstoječimi konkurenti
Rivalstvo med obstoječimi konkurenti ocenjujemo kot srednje. Povprečna stopnja rasti panoge
internetnih stavnic je do leta 2008 znašala več kot 15 %, od leta 2008 naprej pa znaša slabih 8 %
(glej tudi poglavje 2, natančneje točko 2.1: Predstavitev panoge spletnih športnih stavnic).
Stopnja koncentracije ponudnikov je visoka. Uporabniki glede ponudbe ne morejo bistveno
razlikovati med stavnicami. Večinoma se odločijo glede na moč oglaševanja in prepoznavnosti.
Pomemben je tudi vpliv blagovne znamke, ki se kaže v sponzorstvu stavnic v velikih športnih
dogodkih, itd.

2.2.2 Nevarnost vstopa novih konkurentov
Nevarnost za vstop novih konkurentov ocenjujemo kot srednjo. Ovire pri vstopu v panogo
internetnih športnih stav se namreč kažejo predvsem v zahtevanem visokem obsegu naložb.
Večina teh naložb je potrebna predvsem za postavitev kakovostne, hitre in obenem varne
informacijske podpore za delovanje spletne strani, kjer podjetje sprejema športne stave. Glede na
visoko konkurenco v panogi je izbira prave programske opreme lahko dejavnik, ki ključno
vpliva na dobro ime blagovne znamke. Podjetje lahko razvije samostojen informacijski sistem in
v tem poskuša biti boljše od konkurentov, kar seveda poveča začetne naložbe. Lahko pa
informacijske storitve da v zunanje izvajanje (angl. outsourcing) in pri tem tvega podobnost z
drugimi ponudniki ali nevarnost počasnega reševanja problemov s spletno stranjo. Seveda je
nakup informacijskega sistema cenejši od samostojnega razvoja.

1

Dejavniki nevarnosti vstopa novih konkurentov so: ekonomije obsega, blagovne znamke, zahtevan obseg
naložb, druge prednosti obstoječih konkurentov v panogi, zakonodajne ovire idr. Dejavniki nevarnosti nastopa
substitutov se kažejo v razmerju med cenami in kakovostjo nadomestkov, v stroških spremembe proizvoda ter v
nagnjenosti kupca k nadomeščanju. Pogajalsko moč kupcev predstavljajo relativna koncetracija kupcev, relativni
stroški kupca, če hoče spremeniti dobavitelja, stopnja informiranosti kupca, blagovna znamka, obstoj nadomestkov,
kupčev zaslužek, spodbude, ki jih prejema odločevalec o nakupu, idr. Pogajalska moč dobaviteljev se kaže
stroških spreminjanja dobaviteljev, koncetraciji dobaviteljev, pomenu obsega dobav za dobavitelja, relativni
nevarnosti integracije naprej v odnosu na relativno nevarnost integracije nazaj podjetja v panogi idr. Dejavniki
rivalstva med obstoječimi konkurenti so stopnja rasti panoge, diferenciacija proizvodov, blagovne znamke,
stopnja koncetracije ponudnikov, stopnja diverzificiranosti konkurentov, ovire za izstop iz panoge idr.
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Prav tako so visoka ovira uveljavljene blagovne znamke. Slednje je ključno pri odločitvi strank,
ali odpreti račun pri neki internetni športni stavnici ali ne. Za takšno uveljavitev na internetu
podjetje potrebuje močno in agresivno oglaševanje, kar veča stroške. Omenimo, da tekom časa
športne stavnice pridobijo na ugledu tudi z odnosom do strank, varnostjo in grafično podobo.
Nevarnost vstopa novih konkurentov povečujejo predvsem nizki stroški za pridobivanje licenc,
odpiranje bančnih računov, registracije in sedeža podjetja, ki jih večina podjetij lahko opravi v
tako imenovanih davčnih oazah. Po podatkih podjetja Coldwell, ki ponuja hitre in poceni rešitve
pri odpiranju podjetij v davčnih oazah, je licenco za športno stavnico z vsemi formalnimi in
pravnimi postopki mogoče pridobiti že z zneskom 4990€. Celotni stroški z vsemi dodatnimi
storitvami znašajo tako 12900€. Za primerjavo: stroški licence v najbolj priljubljeni evropski
davčni oazi Malti stanejo preko podjetja Coldwell 122.500€ (Betting License-Incorporate your
own betting license today!, 2011 ).
Nizke zakonodajne ovire in nereguliranost svetovnega spleta in novih internetnih panog so bile
prav tako močna spodbuda za vstop novih konkurentov v to panogo, predvsem v preteklih letih.
Vendar so se te močno zaostrile v zadnjih letih, tako da prihodnost iz tega vidika ni več
brezskrbna. Kljub nekaterim omenjenim oviram je ta panoga v preteklem obdobju dosegala tako
visoko rast in postavljala tako visoka pričakovanja, da je bila nevarnost vstopa novih
konkurentov visoka, in se je šele v zadnjih letih nekoliko znižala. Ta pa se bo tudi v naslednjih
letih po našem mnenju nekoliko zniževala.

2.2.3 Nevarnost nastopa substitutov
Nevarnost nastopa substitutov ocenjujemo kot srednjo. Če namreč gledamo na internetne športne
stave kot obliko hazardiranja, ima slednja mnogo možnih substitutov. Ti so na primer: klasične
športne stavnice na kopnem (če niso v lasti istih podjetij, ki ponujajo tudi internetno obliko
športnih stav), kazinoji (tako klasični kot internetni), poker (predvsem internetne »poker sobe«),
igre na avtomatih, športne loterije in v skrajni obliki celo razne oblike trgovanja na borzah.
Vendar pa večina sodobnih spletnih stavnic ponuja nabor vseh omenjenih oblik igranja na srečo,
tako da stranke lahko preizkusijo vse oblike iger na srečo na enem mestu. S tem nekako
zaokrožijo ponudbo.

2.2.4 Pogajalska moč kupcev
Pogajalsko moč kupcev ocenjujemo kot visoko. Relativni stroški kupca pri odpiranju računov
športnih stavnic so namreč nizki. Diferenciacija proizvoda, v našem primeru spletne stavnice,
sloni predvsem na bonusu, ki ga ob registraciji in prvem depozitu prejme uporabnik, ugledu
stavnice, višini kvot, možnosti stav tekom dogodka in obsegu ponudbe. Vse to prinaša moč v
izbiri kupcu. Internetne stavnice prav tako pridobivajo stranke preko referenc obstoječih
uporabnikov. Obstoječi uporabniki tako za vsakega novega pridobljenega uporabnika, ki nakaže
nek minimalno določen znesek, pridobijo referenčno provizijo. Ta na različnih stavnicah znaša
različno. Praviloma pa so te provizije omejene v razponu med 5–50 €. Uporabniki spletnih
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stavnic se prav tako združujejo na portalih in forumih, kjer si izmenjujejo mnenja o spletnih
stavnicah in lahko celo skupno posredujejo pri morebitnih nepravilnostih stavnic.

2.2.5 Pogajalska moč dobaviteljev
Pogajalsko moč dobaviteljev ocenjujemo kot srednjo, morda pa bo že kmalu ta bistveno višja.
Kot dobavitelje internetnih stavnic lahko razumemo ponudnike internetnih storitev,
informacijske tehnologije, plačilnih transakcij in banke. Ker je internet do sedaj veljal za
svoboden medij, tu ni bilo večjih ovir. Kot posledica sprememb zakonodaje pa so ponudniki
internetnih storitev v nekaterih državah na ukaz političnih in zakonodajnih teles omejili dostop
do nekaterih internetnih stavnic. V nekaterih državah Evropske unije so omejitve na izplačila in
vplačila uvedle tudi finančne inštitucije. Najbolj odmeven je primer Nizozemske, kjer je
Ministrstvo za pravosodje leta 2004 obnovilo licence ponudnikom iger na srečo De Lotto in
SGR2 brez transparentnega procesa. Obenem pa je zavrnilo obnovitev licence tujih spletnih
ponudnikov iger na srečo, kot sta Betfair in Ladbrokes. Stvari so se še bolj zapletle, ko je
Ministrstvo za pravosodje na banke naslovilo pismo, v katerem so zahtevali, da ne posredujejo
transakcij med nizozemskimi državljani in spletnimi stavnicami. Spor je po 7 letih, leta 2011,
končno dočakal konec, ko je državni svet Nizozemske odločil v prid Betfair (Betfair Wins Legal
Battle in the Netherlands, 2011).
Kar nekaj pravnih postopkov je odprtih tudi v Nemčiji zoper prepovedi oglaševanja spletnih
ponudnikov iger na srečo v nekaterih zveznih deželah in pa onemogočanja dostopa do teh
ponudnikov na ukaz lokalnih oblasti, ki ga potem izvedejo ponudniki internetnih storitev. Takšen
primer so zvezne dežele Severno Porenje – Vestfalija in Posarje.
Pri Betfair se tako recimo tudi niso odločili pridobiti licenco za prirejanje iger na srečo v
Franciji, ker bi morali plačati preveliko provizijo. Tako je bil Betfair primoran blokirati račune
uporabnikov iz Francije (Betfair, 2010b, str. 12) (glej tudi Poglavje 4: Mnenje avtorja o
vzdržnosti poslovnega modela Betfair in prihodnjih izzivih).
Ocene vseh navedenih določljivk lahko zberemo v tabeli oziroma razpredelnici in s tehtanjem
navedenih določljivk privlačnosti panoge izoblikujemo končno oceno privlačnosti panoge.
Skupno tako panogo spletnih športnih stavnic ocenjujemo kot srednje privlačno panogo.

2

De Lotto in SGR sta nizozemski državni loteriji.

12

Tabela 3: Ocenjevanje privlačnost panoge spletnih športnih stavnic
Privlačnost panoge
Določljivka
Nevarnost
vstopa novih
konkurentov
Pogajalska
moč kupcev
Pogajalska
moč
dobaviteljev
Nevarnost
nastopa
substitutov
Rivalstvo
med
konkurenti
Skupna ocena

2.3

Nizka

Tekoče leto
Srednja

Visoka

Nizka

X

2013
Srednja

Visoka

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Strateški grafikon za panogo spletnih športnih stavnic

Panogo spletnih športnih stavnic bomo sedaj predstavili tudi s strateškim grafikonom (glej Sliko
2). Predstavili jo bomo preko treh različnih, v sledečem podpoglavju opisanih skupin
konkurentov, ki jih ima Betfair. Bwin je najbolj značilen predstavnik spletnih stavnic, ki posluje
izključno preko interneta, medtem ko je William Hill klasična britanska stavnica, ki je ob
razmahu interneta začela ponujati svoje storitve tudi na svetovnem spletu. Betdaq pa deluje kot
stavna borza. Betdaq je tukaj kot konkurent, ki sledi podjetju Betfair v želji, da bi si sčasoma
prilastil večji tržni delež v modrem oceanu, ki ga je ustvaril Betfair. Je torej njegov
posnemovalec.
Slika 2: Strateški grafikon izbranih konkurentov v panogi športnih spletnih stavnic
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Pri določanju elementov na abscisni osi smo se oprli na spletne portale, ki ocenjujejo kakovost
posameznih spletnih stavnic in stavnih borz. Večina le-te ocenjuje ravno na podlagi teh
elementov.
Za vsakega konkurenta smo pri vsakem elementu zbrali ocene 3 različnih spletnih portalov in jih
spremenili v točke od 1 do 10 ter nato upoštevali povprečje. Spletni portali, ki smo jih
upoštevali, so: sportslive24.com, sportsbookreview.com in bettingadvice.com. Kljub temu da
smo konkurente točkovali od 1 do 10, smo na ordinati dopustili možnost, da kakšen konkurent
doseže več kot 10 točk. To smo dopustili z namenom, da kasneje, ko bomo dodali krivuljo
Betfair, bolj realno prikažemo, kje so razlike med konkurenti največje in poudarimo izstopanje.
Iz strateškega grafikona lahko razberemo, da se Bwin in William Hill, ki sta klasični spletni
stavnici, med seboj razlikujeta predvsem v maksimalni vsoti dobitkov, likvidnosti, ugledu in
zanesljivosti. Vrednost ponudbe omenjenih dejavnikov je višja pri stavnici William Hill, saj pri
njih verjamejo predvsem v ugled in zanesljivost pri izplačilih in ponudbi. Bwin je nekoliko bolj
usmerjen v pridobivanje velikega števila strank, zato imajo nižjo maksimalno vsoto dobitkov in
nižje limite na posamezna vplačila stav (likvidnost). Imajo pa zato boljšo pomoč strankam in
grafično podobo ter prilagodljivost spletne strani. Tako največje možno izplačilo pri William
Hill variira (v odvisnosti od lige) med 600.000 € in 2.400.000 € (podatki o maksimalnih
izplačilih pri William Hill so sicer v britanskih funtih-GBP), vendar smo upoštevali menjalni
tečaj z dne 28. 12. 2011, kjer je 1 evro vreden 0,83420 britanskega funta, obenem pa številko
zaokrožili), medtem ko je najvišje možno izplačilo, preden stranki zaprejo račun, pri bwin
100.000 €. Betdaq, stavna borza, ima višje kvote, likvidnost in maksimalno vsoto dobitkov, je pa
na nekoliko nižjem nivoju pri ostalih dejavnikih.

3 PREDSTAVITEV PODJETJA BETFAIR
Betfair je največja svetovna spletna stavna borza. Podjetje ima svoj sedež Veliki Britaniji v
Londonu. Dne 30. 4. 2010 je imel Betfair več kot 3 milijone registriranih strank po celem svetu,
dnevno pa je bilo na stavni borzi opravljenih več kot 5 milijonov transakcij, kar je več, kot jih
opravijo vse evropske borze skupaj.
Podjetje je začelo svojo pot junija leta 2000 in kot pionir ustvarilo trg, kjer stranke lahko stavijo
na ponudbo drugih strank ali pa same oddajo ponudbo drugim strankam (več o ideji za
ustanovitev podjetja, glej Prilogo 2). Stranke tako same določajo višino kvot, na katero stavijo
svoj denar. Ker stranke same določajo višino kvot, je ta neprimerno višja od tistih pri klasičnih
stavnicah. Betfair tu nastopa le v vlogi organizatorja trga. Gre za koncept trga, podobnega
tistemu na borzah vrednostnih papirjev. Ta koncept tako izključi potrebo po klasičnemu
ponudniku stav – stavnici (angl. bookmaker). Betfair svoj zaslužek išče v majhnih provizijah, ki
jih zaračunajo na dobiček vsake posamezne stave. Ker ima vsaka stava nekoga, ki ustvari izgubo,
in nekoga, ki na drugi strani ustvari dobiček, ima tudi Betfair vedno dobiček. Tako je Betfair
uspel ustvariti posel brez tveganja.
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Soustanovitelja Andrew Black in Edward Wray sta leta 2002 prejela nagrado Ernst and Young
za najboljša novinca med podjetniki. Samo leto kasneje pa je bil Betfair eden izmed 50
dobitnikov Kraljičine nagrade za podjetnost (angl. Qeens's Awards for Enterprise) v kategoriji
inovativnost. Isto nagrado je podjetje prejelo še leta 2008, tokrat v kategoriji Mednarodna
trgovina. Nagrada velja za najvišjo uradno nagrado v Veliki Britaniji na področju gospodarstva.
(Wikipedia, Betfair, b.l.)
Betfair ima danes več kot 2000 zaposlenih in kotira na Londonski borzi (LSE, BET). Logo, ki
predstavlja Betfair (glej Sliko 1 v Prilogi 2), sta nasprotno usmerjeni puščici, ki predstavljata
fluktuacijo trga. (Wikipedia, Betfair, b.l.) Nekateri pa ga razumejo kot puščici, ki predstavljata
ponudbo in povpraševanje. Logo in podoba spletne strani podjetja tako spominjata na borzo že
na prvi pogled
Ko stranka odpre račun pri Betfair, mora najprej opraviti nakazilo denarja, preden lahko aktivno
stavi. Ves denar na računih strank Betfair drži ločeno na bančnih računih, ki so zavarovani
neodvisno od poslovnih sredstev Betfair (angl. trust deed).
Ko stranka izbere med ponudbo na vrhu strani in podrobnostjo ponudbe na levi strani spletne
strani, se odpre trg, kjer stranka lahko vidi:










Ponudbo (angl. back)
Tu lahko stranka opravi klasično stavo (modro obarvana polja s kvotami na Sliki 4). Če stava
ne bo sprejeta, ker je bila konkurenca za kvoto previsoka ali pa ni na voljo več ponudbe, se ta
stava pojavi na strani povpraševanja, kjer jo lahko ponudniki izkoristijo in takoj oddajo
ponudbo pri tej kvoti, ki bo takoj sprejeta.
Povpraševanje (angl. lay)
Če stranka želi delovati v vlogi stavnice, potem klikne tu (rdeče obarvana polja s kvotami na
sliki 4) in določi izbrano kvoto in vsoto denarja, pri kateri opravi ponudbo. Ko stranka potrdi
svojo namero, se ta pojavi v polju Back (modro obarvana polja na sliki 4), kjer jo druge
stranke sprejmejo ali pa tudi ne.
Globino trga (angl. market depth)
Pove, kolikšna je vsota ponudbe/povpraševanja pri posamezni kvoti.
Konkurenčnost (angl. book) %
Pri klasičnih stavnicah bi bil ta pojem znan kot marža stavnice (angl. overround). Tukaj pa
pomeni konkurenčnost kvot, ki so na voljo. Ta se izračuna tako, da se sešteje posamezne
možnosti vsake izbire glede na kvoto, ki je na voljo.
Vsoto sklenjenih stav (angl. matched)
Skupna vsota sklenjenih stav do danega trenutka.
Ostale podatke: to vključuje možnost, na dogodek staviti v živo, spremljati rezultate v živo,
preveriti statistiko in pogledati, na katere kupone je dogodek vključen.
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Slika 3: Primer trga na Betfair, kot ga vidi stranka v spletnem brskalniku

Z dodatnim klikom na posamezno ponudbo se stranki odpre graf, ki prikazuje gibanje kvote v
sorazmerju z obsegom sklenjenih stav – volumnom (angl. price/volume over time). Tako lahko
stranka vidi gibanje kvote in vsoto sklenjenih stav pri posamezni višini kvote. Kvote se do
začetka tekme gibljejo glede na pričakovanja strank ali pa nanjo vplivajo informacije o npr.
odsotnosti pomembnih igralcev pri izbrani ekipi. Med športnim dogodkom pa se kvota giblje
glede na potek dogodka in reakcije udeležencev trga. Pri nogometu je običajno trg za kratek čas
ustavljen, kadar pade gol ali ekipa prejme rdeč karton.
Ko stranka sprejme stavo, sistem usklajevanja njeno stavo avtomatsko izenači z nasprotno stavo.
Če je torej nekdo prepričan, da bo NK Maribor v večerni nogometni tekmi premagal F91
Dudelange in stavi na NK Maribor pri kvoti 1,14, potem bo njegova stava izenačena z nekom, ki
verjame, da NK Maribor ne bo zmagal, in bo ponudil stavo, da NK Maribor ne bo zmagal. Gre
za nekakšno izenačevanje ponudbe in povpraševanja. Platforma, na kateri stave potekajo, je
sposobna izenačiti podobne stave, uskladiti vložke posameznih stav in sprejeti najvišje možne
kvote za stranke v manj kot sekundi (več o tem glej točko 4.7: Vrednostna inovacije z vidika
tehnološke podpore).

4 PREVERBA HIPOTEZE
4.1

Strateški grafikon in krivulja vrednosti za Betfair

V analizi panoge smo že predstavili strateški grafikon s krivuljami vrednosti stavnic Bwin,
William Hill in stavne borze Betdaq. Zaradi poenostavljenosti strateškega grafikona bomo
krivulje vrednosti stavnic Bwin in William Hill sedaj združili v eno krivuljo in jo poimenovali
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»krivulja klasičnih internetnih stavnic«. Tako bomo krivuljo vrednosti Betfair lahko primerjali z
dvema tipičnima skupinama konkurentov, ki naj bi jih imel Betfair. To so klasične internetne
stavnice in posnemovalci strategije modrega ocena Betfair. Če želimo potrditi, da je stavna borza
Betfair tipičen primer strategije modrega oceana, potem naj bi njena krivulja vrednosti izstopala
od ostalih v panogi. Sledeča trditev je razvidna v Sliki 4.

Vrednost ponudbe konkurentov

Slika 4: Strateški grafikon s krivuljami vrednosti za Betfair klasičnih internetnih stavnic in
Betdaq
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Dejavniki panoge
Betdaq

Betfair

Klasične stavnice

Poglejmo po posameznih dejavnikih, zakaj in kako se lahko krivulja vrednosti in posledično
vrednost, ki jo pridobijo stranke pri Betfair, razlikuje od klasičnih internetnih (spletnih) stavnic
in najbližjega posnemovalca Betdaq.


Kvote – preko sistema usklajevanja stav med strankami Betfair odpravi finančno tveganje, ki
bremeni klasične stavnice. Ker klasične stavnice same postavljajo kvote, so njihove kvote
vedno rahlo prirejene v njihovo korist, saj si le na takšen način zagotovijo dobiček, ne glede
na izid dogodka. Betfair torej strankam omogoča, da konstantno stavijo na kvote, ki so višje
od tistih pri klasičnih stavnicah. To seveda pomeni višjo vrednost za stranke. Na primer, v
koledarskem letu 2009 so bile kvote na konjske dirke v Veliki Britaniji na Betfair v
povprečju za 24 % višje od tistih, ki so jih ponujale ostale internetne stavnice. Prav tako so
bile kvote za 5 najboljših nogometnih lig v Evropi na Betfair za 9 % višje od tistih pri ostalih
internetnih stavnicah (Betfair, 2010b, str. 38). Ker Betdaq posnema poslovni model Betfair,
so kvote pri njih v povprečju enake kot pri Betfair.



Max vsota dobitkov – maksimalna vsota dobitka na posamezno stavo v enem tednu ali letu
je pri Betfair teoretično neomejena. Betfair namreč spodbuja zmagovalce. Večkrat ko stranka
ustvari dobiček ali večji kot je, večja je absolutna vsota provizij za Betfair. Tako ima stranka
na Betfair računu lahko tudi več milijonov denarnih sredstev. Edina omejitev je velikost trga,
povpraševanja in ponudbe. Pri klasičnih stavnicah pa je višina dobitka omejena. Pri William
17

Hill se ta omejitev giblje nekje okoli pol milijona evrov. Pri Bwin pa je najvišje možno
izplačilo stranki na leto samo 100.000 evrov. Betdaq strankam ne omogoča tako visokih
dobitkov, čeprav ima isti poslovni model kot Betfair, saj ima manjši tržni delež, posledično
manj strank in manj likvidnosti na svojih trgih, kar strankam onemogoča tako visoke stave in
dobitke kot na Betfair. Betfair je torej pri tem dejavniku v izjemni prednosti, ki se bo
sčasoma le še povečevala.


Likvidnost – v primeru spletnih stavnic strankam ta pomeni sposobnost, da lahko stranka
kadarkoli stavi poljubno vsoto denarja. Pri večini klasičnih stavnic so maksimalni vložki
strank omejeni glede na uspešnost stranke ali glede na popularnost dogodka, na katerega
stavi. Tako stavnica Bwin omejuje maksimalno višino stave na nekje okoli 10.000 evrov. Pri
William Hill so te številke nekoliko višje. Pri stavnih borzah pa je likvidnost mnogo višja, saj
je odvisna od trga, katerega gonilo so stranke same, in ne od stavnice. Stranka na stavni borzi
Betfair lahko tako stavi toliko, kolikor je ponudbe na trgu pri določeni kvoti.
Likvidnost pri Betdaq je sicer višja kot pri klasičnih stavnicah, vendar precej nižja kot pri
Betfair. Razlog je zopet v dominantnem tržnem deležu Betfair v primerjavi z ostalimi
stavnimi borzami, ki so posnemovalci, torej tudi Betdaq. Betfair ima namreč prednost »prve
poteze« med stavnimi borzami. Ko baza strank pri Betfair raste, likvidnost njihovih trgov
narašča, kar pomeni več izbire in boljše kvote, kar posledično zopet pritegne več strank, to pa
zopet vodi do višjih stopenj likvidnosti in boljših kvot. Ta pojav je znan kot učinek omrežja
(angl. network effect).



Stave v živo – Betfair ponuja večjo vrednost pri »stavah v živo«, saj se kvote tekom dogodka
gibljejo bolj dinamično kot pri klasičnih stavnicah. Razen tega se pri Betfair levji delež
denarnih sredstev obrne tekom dogodka (glej Prilogo 7). Prav tako ponuja večjo izbiro stav v
živo, kot večina klasičnih spletnih stavnic z izjemo recimo William Hill.



Stavni kanali – tukaj je večina konkurentov izenačena, saj vsi ponujajo stave preko spletne
strani, mobilnih aplikacij in telefona. V prihajajočih letih bo pomembna predvsem možnost
stav preko interaktivne televizije in pametnih telefonov.



Ugled/zanesljivost – Betfair je bil sposoben ustvariti najvišjo možno raven ugleda med
ponudniki športnih stav in njihovimi strankami, saj ima s strankami nekontradiktoren odnos,
torej enako obravnava tako zmagovalce kot poražence. Klasične stavnice že po logiki tega ne
morejo doseči, saj lahko zaslužijo samo, če stranka izgubi. Betfair tako nikoli ne zavlačuje z
izplačili in ne zapira računa velikim zmagovalcem. Podjetje Bwin je bilo na primer v
preteklosti znano po omejevanju zmagovalcev, prav tako po spreminjanju odločitev in
pravilnika o ponudbi. Za razliko od Bwin je bila stavnica William Hill vedno znana po
svojem ugledu. Posnemovalci Betfair, kot je recimo Betdaq, si zaradi slabšega položaja na
trgu in posledično manjše dobičkonosnosti ne morejo ustvariti takšnega ugleda, saj se še
vedno borijo z ustvarjanjem dobičkonosnosti, kar vpliva na vse nivoje zanesljivosti.
Predvsem Betdaq deluje kot kopija Betfair, kar mu nekoliko znižuje ugled.
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Pomoč strankam – odnosi s strankami so v vedno bolj konkurenčni panogi izjemno
pomembni. Na dolgi rok pa pripomorejo k oblikovanju ugleda in zanesljivosti stavnice.
Betfair je veliko investiral tudi v ta dejavnik. Vsaka registrirana stranka ima na sami spletni
strani zavihek moj račun (angl. my account), ki velja za povsem unikatnega v primerjavi z
večino konkurentov. Tako kot pri večini konkurentov, tudi pri Betfair stranka lahko tu
pregleduje možnosti nakazil in izplačil, tekoče stanje in izpostavljenost, podatke kreditne
kartice, profil, referenčne kode itd. Tisto, kar pa ločuje Betfair od drugih, je možnost
pregleda zgodovine stav do 3 mesece nazaj na zelo podroben način. Stranka lahko preveri,
katere stave so bile izenačene, neizenačene, poravnane, preklicane, so pretekle ali pa so bile
razveljavljene. Prav tako lahko stranka preveri svoj uspeh po različnih športih. Preveri lahko
provizije, ki so ji bile odštete od dobička zadetih stav, in ostale podrobnosti. Vse navedene
možnosti lahko nato shrani na svoj disk v obliki urejene excel datoteke, ki omogoča nadaljnje
analize. Ta možnost se je pokazala kot izjemno priročna za določen segment strank pri
Betfair, ki stave doživljajo kot poslovno priložnost ali pa preizkušajo različne matematične in
statistične modele na trgih Betfair. Preverili in ugotovili smo, da lahko stranka pridobi tudi
podatke svojih stav, starejše od 3 mesecev, če le kontaktira pomoč strankam. Zavihek moj
račun tudi omogoča, da stranka tekom daljše in izrazite aktivnosti pri Betfair znižuje svojo
provizijo na dobiček zadetih stav. Če začetna provizija znaša 5 %, se ta lahko za najbolj
aktivne in velike uporabnike zniža celo na 2 %. To pomeni večji dobiček za stranke. Stranke
tudi pridobivajo točke na določene stave. Ta možnost, imenovana Betfair Holidays,
omogoča, da stranka štirikrat na leto vnaprej izbere teden, ko se ji na dobiček zadetih stav ne
bo odštevala provizija. Poleg omenjenega zavihka lahko stranke preko elektronske pošte ali
različnih mednarodnih telefonskih številk kontaktirajo osebje za pomoč. Takoj ko stranka
pošlje sporočilo, dobi potrditev, da je bila njena želja po pomoči sprejeta, nato pa osebje
Betfair v roku 24 ur odgovori na vprašanje ali zahteve. Pomoč strankam sem tekom izdelave
diplomskega dela večkrat preizkusil, in odzivni čas je bil tipično od 1 do 3 ure.
Podobno odlično pomoč preko spletne strani pri klasičnih stavnicah ponuja npr. Bwin. Pri
njih lahko stranka spletno stran celo nekoliko preoblikuje. Vendar pa odzivni časi pri večini
klasičnih stavnic niso tako hitri. Pri William Hill je pomoč strankam na večini spletnih
portalov, ki ocenjuje stavnice, ocenjena kot povprečna. Čas odziva je bil od 6 ur do celo 7
dni. Stavna borza Betdaq prav tako ni sposobna zagotavljati pomoči in odnosa s strankami v
takšni meri kot Betfair, saj ima skupno le nekaj več kot 100 zaposlenih. Betfair ima za
primerjavo samo na operativnem področju zaposlenih 745 ljudi.



Navigacija/hitrost – navigacija in hitrost spletne strani je pri vseh konkurentih na dostojni
ravni. Betfair ima zaradi preprostosti izbire trgov in hitrosti nalaganja podatkov na spletni
strani visoko pozicijo. Prav tako Bwin.



Ponudba dogodkov – ponudba dogodkov je pri stavnih borzah, kot je Betfair, in njenih
posnemovalcih, kot je Betdaq, nekoliko manjša kot pri velikih klasičnih ponudnikih stav.
Tako pri William Hill že od nekdaj blestijo po tem, da ni športne lige ali dogodka, na
katerega ne bi mogli sprejemati stav. Strankam celo dopuščajo možnost, da jih konktaktirajo
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za sprejemanje stav za določene dogodke po njihovem lastnem predlogu. Tudi Bwin je znan
po masovni ponudbi 30.000 različnih stav dnevno. Omenimo pa, da se je ponudba Betfair v
zadnjih dveh letih (2010 in 2011) precej povečala, tako da krivuljo vrednosti ocenjujemo kot
nekoliko nižjo v primerjavi s klasičnimi spletnimi stavnicami. Pri tem pa opozorimo, da to
velja za ponudbo dogodkov, preden se le-ti začnejo. Pri ponudbi stav v živo je Betfair v
prednosti pred večino spletnih stavnic.


Grafična podoba – grafična podoba Betfair ni tako sofisticirana kot pri konkurentu Bwin ali
ostalih klasičnih stavnicah. Razlog leži v dejstvu, da želi Betfair obdržati preprostost
pregleda in izbire trgov, na katere stranka stavi. Obenem strankam, ki doživljajo Betfair kot
pravo borzo in ne zabavo, pustijo občutek profesionalnosti in resnosti. Gre torej za zavestno
odločitev Betfaira, nekoliko znižati ponudbo pri tem dejavniku.



Bonus – tu Betfair ne izstopa. Večina konkurentov ima enake bonuse na depozit pri strankah,
ki se registrirajo na novo. Tako je bonus pri Bwin 100 % na začetni depozit, vendar ne večji
kot 30 €. Takšen je bonus tudi pri Betfair in Betdaq. William Hill trenutno ponuja novim
strankam bonus do 25 €.



Multiple stave – multiple stave so stave, kjer lahko stranke stavijo na več dogodkov skupno
z enim vložkom ali pa igrajo različne sisteme stav. Klasične stavnice so tukaj v premoči.
Stavne borze načeloma ponujajo samo možnost posameznih stav (angl. single bets). Pri
Betfair in Betdaq sicer ponujajo možnost multiplih stav, vendar je ta možnost zelo omejena
glede kombiniranja različnih dogodkov in lig med seboj. Ta način stav se seveda ne vklaplja
v način stav po principu borze, saj si je težko predstavljati ponudbo in povpraševanje po
multiplih stavah, zato stavne borze v ta dejavnik namenoma na vlagajo veliko in z njim samo
zaokrožijo ponudbo.



»Back and lay« – Betfair je na področje stav vnesel možnost, da stranke stavijo na svojega
favorita (angl. back) ali pa sprejemajo stave na svojega favorita, kar pomeni, da stavijo proti
njemu (angl. lay). Pri lay različici stav se stranka torej postavi v vlogo klasične stavnice in
odda ponudbo. Klasične stavnice tega seveda ne dopuščajo, saj so one tiste, ki postavljajo
ponudbo. Ta možnost omogoča tudi možnost arbitraže, scalpinga3 in swing tradinga4, saj se
kvote pred začetkom in med potekom dogodka gibljejo različno (glej Prilogo 3, Prilogo 4 in
Prilogo 5). Seveda so ta način kopirali vsi posnemovalci v enaki meri, torej tudi Betdaq.



Arbitraža – arbitraža podobno kot v finančnem svetu tudi tu pomeni ustvariti dobiček brez
tveganja. Možnost arbitraže je pri klasičnih stavnicah možna samo, če se kvote med dvema
ali več stavnicami razlikujejo, tako da si stranka zagotovi dobiček ne glede na izid dogodka.

3

Scalping je izraz, s katerim opišemo kratkoročne stave tipa back in lay. Ponavadi gre za razlike v kvotah, ki so
zelo majhne in s katerimi poskušamo doseči več majhnih profitov. Na konkretnem primeru je predstavljen v Prilogi
3.
4
Swing trading pomeni, da na isti dogodek izvedemo back in lay stavo pri različnih kvotah. To pomeni, da stavimo
na back ali lay način pri trenutni kvoti in nato kasneje še enkrat stavimo ravno nasprotno prvi stavi. Gre zas bolj
dolgoročen način tradinga od scalpinga. Na konkretnem primeru je predstavljen v Prilogi 5.
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Treba pa je opozoriti, da so te priložnosti redke, stranke pa jih zaradi ogromnega števila
stavnic in več tisoč dogodkov dnevno težko prepoznajo. Sicer obstajajo spletne strani, ki
ponujajo odkrivanje možnosti arbitraže med različnimi stavnicami (npr.www.arbets.com),
vendar pa je mnogokrat ena od dveh stavnic, kjer je arbitraža možna, manj znana in
zaupljiva. Stranka tako tvega celoten vložek na tej stavnici, poleg tega pa bi bilo potrebno
imeti odprto večje število računov pri stavnicah, kar tudi poveča stroške nakazil in bančnih
transferov. To lahko na koncu arbitraže pripelje celo do negativnega stanja stranke, razen če
seveda predpostavljamo, da stranka stavi z velikimi vložki. Vendar je tudi tu omejitev, saj
imajo klasične spletne stavnice precej omejitev glede višine vložkov v stave.
Pri stavnih borzah, kot sta Betfair in Betdaq, je zaradi gibanja kvote pred in tekom dogodka
arbitraža možna znotraj trga, na katerem stranka stavi. Možnost arbitraže je močno pritegnila
stranke, ki običajno niti ne stavijo. Pri možnosti arbitraže opozorimo še na pojem cross
market tradinga5, ki tudi omogoča, da si stavec zagotovi dobiček ne glede na izid dogodka z
stavami na različnih trgih, ki se izključujejo.


Uporaba računalniškega programa – uporaba računalniških programov pri stavah na
stavnih borzah omogoča, da stave postanejo nekakšno trgovanje. Tako kot recimo pri
trgovanju na borzah s surovinami ali valutami. Klasične stavnice te možnosti seveda ne
morejo ponuditi. Stranke, ki uporabljajo to možnost, so običajno tudi stranke, ki stavijo z
velikimi vsotami denarja in tudi izkoriščajo možnost arbitraže. Betfair je tako razvil poseben
Aplikacijski programski vmesnik – API (angl. Application Programming Interface), ki
omogoča uporabnikom in razvijalcem programske opreme interakcijo in razvoj aplikacij, ki
se lahko uporabljajo na platformi za izmenjavo stav (angl. exchange platform). Tekom leta
2010 je pri Betfair te aplikacije uporabljalo približno 38.000 strank, več kot 850 različnih
razvijalcev, ki imajo direkten dostop do platforme, in preko 60 takšnih, ki razvijajo aplikacije
brez direktnega dostopa.

Glede na argumente, ki jih navajamo zgoraj, lahko zaključimo, da se krivulja vrednosti podjetja
Betfair dovolj edinstveno razlikuje od njegovih konkurentov, da bi v osnovi lahko trdili, da gre
za strategijo modrega oceana. To potrjuje tudi podobnost krivulj vrednosti klasičnih stavnic.
Betfair je ponudbo pri različnih dejavnikih zvišal ali pa zavestno znižal. Prav tako je dodal v
ponudbo nove dejavnike, kot so: back and lay, možnost arbitraže in uporabo računalniških
programov pri stavah. Vse to predstavlja preskok v ponudbi za stranke, torej višjo vrednost
ponudbe. Posnemovalci, kot so Betdaq, kljub odličnemu posnemanju zaenkrat (po desetih letih
obstoja na trgu) še vedno ne morejo doseči konstantne dobičkonosnosti in vrednosti ponudbe,
kot jo ima Betfair. Predvsem pri maksimalni vsoti dobitkov, likvidnosti, stavah v živo, ugledu,
zanesljivosti in pomoči strankam je Betfair v prednosti, ki je posledica dejstva, da je Betfair prvi

5

Cross market trading uporablja back in lay stave na več različnih trgih, z namenom ustvariti situacijo, v kateri ne
moremo izgubiti. Ker pri tem plačamo več provizij in kalkuliramo dobiček/izgubo na več trgih, je ta način iskanja
sigurnega dobička zelo zahteven in večkrat zahteva pazljivo spremljanje več trgov naenkrat, npr: točen rezultat in
število golov. Na konkretnem primeru ga ne predstavljamo v prilogah, saj zahteva daljšo obrazložitev in bi presegal
namen diplomskega dela.
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odkril modri ocean stavnih borz in pridobil masovno prednost. To pa je vedno značilnost dobre
strategije modrega oceana.
Če dejavnike, ki smo jih predstavili v strateškem grafikonu, vpišemo v omrežje 'odpravi-znižajpovišaj-ustvari', dobimo jasno sliko, pri katerih dejavnikih je Betfair ponudbo znižal, povišal,
ustvaril ali pa celo odpravil (glej Tabelo 4).
Tabela 4: Odpravi-Znižaj-Povišaj-Ustvari Omrežje na primeru Betfair
Povišaj
Kvote
Maksimalna vsota dobitkov
Likvidnost
Ugled/zanesljivost
Pomoč strankam
Ustvari
Back and Lay
Arbitraža
Uporaba računalniških programov

Odpravi
Vloga stavnice kot ponudnika

Znižaj
Grafična podoba
Multiple stave

4.2

Vrednostna inovacija na primeru Betfair

Betfair je ustvaril vrednostno inovacijo s tem, ko je dosegel preskok v vrednosti tako zase kot za
stranke. Stranke pridobijo na vrednosti, saj so kvote, maksimalna vsota dobitkov, likvidnost in
pomoč strankam na višji ravni kot pri konkurentih. Vrednost ponudbe za stranke zvišujejo tudi
dejavniki, ki jih panoga doslej še ni ponujala: možnost back and lay stav, arbitraže in uporaba
računalniških programov pri stavah. Betfair je na drugi strani pridobil na vrednosti zase, saj je
znižal nekatere tipične stroške v panogi. Betfair ne potrebuje zavarovanj za primere
nepredvidljivih izidov in visokih izplačil strankam, saj ne deluje kot klasična stavnica. S tem
Betfair deluje kot posel brez tveganja. Avtorja teorije strategija modrega oceana pa pravita:
učinkovita strategija modrega oceana temelji na zniževanju tveganja in ne na prevzemanju
tveganja (Kim & Mauborgne, 2005, str. 23).
Ker je Betfair uspel odkriti modri ocean in s tem kot prvi strankam ponudil vrednost, ki presega
ponudbo panoge, je uspel pridobiti začetno maso strank. To je vplivalo na pojav ekonomije
obsega. Ker je masa strank vplivala na vedno večjo vrednost ponudbe pri dejavnikih, kot so
likvidnost trgov, maksimalna možna vsota dobitkov in dinamičnost stav v živo, je Betfair
ustvaril še večje prihodke. Na podlagi večjih prihodkov je Betfair vsa leta izboljševal svojo
tehnologijo, dvigoval dodano vrednost zaposlenih in investiral v nove projekte in licence, kar je
vplivalo na boljše poslovno stanje Betfair, in torej zopet večjo vrednost. Na ta način lahko
Betfair vedno znova in znova povečuje vrednost ponudbe. Podjetje Flutter6 in mnogi drugi so

6

Flutter oziroma Flutter.com je podjetje, ki je bilo predhodnik stavnih borz. Začelo je delovati maja 2000 v Veliki
Britaniji in naj bi v prvem letu pridobilo 30-odstotni tržni delež. Ustanovitelja Josh Hannah in Vince Monival sta
preko različnih investitorjev zbrala 39 miljonov ameriških dolarjev za nadaljnje financiranje podjetja in ideje,
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imeli podobno poslovno idejo kot Betfair. Vendar pa je pri njih šlo bodisi za višjo vrednost brez
inovacije ali pa za inovacijo brez vrednosti.
Betfair je torej iz panoge spletnih stavnic, ki bo na dolgi rok podobna rdečemu oceanu, ustvaril
modri ocean. To mu je uspelo z osredotočenjem na preskok v vrednosti zase in stranke in ne s
tekmo s konkurenco. Če bi Betfair usmerjal pozornost na konkurenco, bi bili za njegovo
ponudbo značilni, recimo, večji bonusi na depozit, nepotrebna sofisticiranost grafične podobe ali
še višja ponudba športnih dogodkov. V ponudbo bi tako npr. vključili možnost stav na slovensko
3. nogometno ligo ali pa bonus na depozit v višini do 500 €. Betfair je z odkritjem modrega
oceana ustvaril panogo, ki do tedaj še ni obstajala. Obstajajo argumenti, da je Betfair stavnica.
Prav tako obstajajo argumenti, da je Betfair borza. Betfair je torej ustvaril nov pojem na trgu –
stavna borza. Združil je najboljše značilnosti iz dveh panog in ustvaril novo panogo. Njegove
stranke so tako stranke panoge internetnih stavnic kot stranke, ki trgujejo na različnih borzah
vrednostnih papirjev, surovin in valut. S temi argumenti smo prikazali, da Betfair predstavlja
primer vrednostno inovacije, ki je temeljna značilnost strategije modrega oceana.

4.3

Finančni in poslovni pregled podjetja Betfair

Pri strategiji modrega oceana se podjetja ne osredotočajo le na določen segment trga in kupcev.
Tu torej ne gre strategijo osredotočenja na tržno nišo. Pri strategiji modrega oceana gre skoraj
vedno za revolucijo, celo senzacijo, in posledično stvaritev svetovno znanih blagovnih znamk.
Kupci proizvodov ali storitev v modrih oceanih so številni. Prav zaradi tega je tudi poslovni
uspeh podjetij, ki uporabljajo to strategijo, izjemen. Večina podjetij pritegne maso strank in
doseže visoke številke v prihodkih in dobičku. Ta uspeh mnogokrat traja celo več desetletij. Če
je torej Betfair podjetje, ki naj bi ustvarilo modri ocean, potem naj bi številke to tudi pokazale.
Poglejmo si nekatere ključne finančne kazalce za Betfair od njegovega začetka do leta 2010, ko
so konsolidirani podatki na voljo (glej Tabelo 5).
Tabela 5: Pregled ključnih finančnih kazalcev podjetja Betfair po letih (v 000 funtov)
Kazalec/Leto
Prihodki iz
poslovanja
EBITDA*
Dobiček iz
poslovanja
Dobiček pred
obdavčitvijo
Dobiček po
obdavčitvi

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

-----

480

6.090

32.319

66.725

107.114

144.701

181.928

242.430

301.206

340.915

-----

-----

-----

8.913

14.530

25.275

41.248

31.968

49.536

65.146

44.692

(240)

(2.014)

1.511

8.274

12.664

22.255

32.590

18.581

33.734

44.495

18.446

(236)

(1.968)

1.759

8.706

13.278

23.148

36.541

25.345

43.781

47.468

17.778

(236)

(1.968)

1.760

7.518

10.519

17.117

27.009

19.388

30.749

38.824

15.119

Legenda: * EBITDA je angleška kratica za Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. To je
rezultat iz poslovanja pred amortizacijo, obrestmi in davki. Ta kazalnik služi predvsem za hitro preverjanje
sposobnosti podjetja, da generira denarni tok.
Vir: Betfair Annual report 2004, str.25; Betfair Annual report 2005, str.29; Betfair Annual Review 2006, str.11;
Betfair Annual Review 2007, str.11; Betfair Annual Review 2008, str.11; Betfair Annual Review 2010, str.10.
vendar je decembra leta 2001 prišlo do združitvije z konkurenčnim Betfair, ki ima od takrat naprej dominanten
delež.
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Zgornje številke jasno kažejo, da Betfair po 10 letih obstoja še vedno povečuje svoje prihodke, in
razen leta 2000 in 2001, ki sta začetni leti poslovanja, vedno izkazuje dobiček.
V bilanci stanja podjetja Betfair najdemo še en pomemben podatek, ki kaže predvsem na
likvidnost podjetja Betfair in njegovo nezadolženost. Gre za kategorijo denarna sredstva in
kratkoročne finančne naložbe (angl. cash and other equivalents). Ta kategorija predstavlja
najbolj likvidna sredstva v bilanci stanja in je lahko pretvorjena v denar v zelo kratkem času
(ponavadi v manj kot 3 mesecih, kolikor je recimo dospelost zakladnih menic). Ta kategorija se
pri Betfair vsa leta povečuje in omogoča, da Betfair financira svoje projekte ali strateške
prevzeme izključno z lastnim denarjem, torej se ne zadolžuje.
Tabela 6: Denarna sredstva in kratkoročne finančne naložbe podjetja Betfair (v mio funtov)
Kategorija/Leto

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Denarna
sredstva in
19,4
32,3
52,4
142,7
179,6
111,0
133,4
150,9
kratkoročne
finančne
naložbe
Vir: Betfair Annual report 2004, str.24; Betfair Annual report 2005, str.17; Betfair Annual Review 2007 str.9;
Betfair 2010b, str.101.

Betfair je skozi ves čas svojega obstoja vse svoje aktivnosti in projekte financiral preko sredstev
iz poslovanja. Skupina Betfair tako ne potrebuje nobenega zadolževanja pri bankah, saj prejme
svoj denar promptno od svojih strank, takoj ko so stave poravnane. Visoka likvidnost je Betfair
tako leta 2009 omogočila prevzem televizijskega kanala, namenjenega konjskim dirkam v
Združenih državah Amerike, TVG, za 37,3 milijona funtov z izključno lastnimi sredstvi. TVG
omogoča preko interaktivne televizije7 stave na konjske dirke, Betfair pa naj bi si z njegovim
nakupom omogočil izhodišče za dostop na ameriški trg, ko in če bo le-ta sproščen hudih pravnih
omejitev glede iger na srečo.
Z odprtjem novega neosvojenega prostora na trgu je Betfair uspel pridobiti visoko število strank
že v samem začetku; to se po 10 letih še vedno povečuje. Večje število strank se je odrazilo tudi
v vse višji vsoti sklada strank. To je ves denar, ki je na razpolago na računih strank in ga stranke
uporabljajo v namene stav. Visoka rast in uspeh podjetja je razvidna tudi v vse večji številki
zaposlenih. Tabela 7 prikazuje število registriranih in aktivnih strank, število zaposlenih in
velikost sklada strank.

7

Interaktivna televizija oziroma ITV je izraz za televizijo z interaktivno vsebino. Gledalcem omogoča, da
vzpostavijo interakcijo s televizijo, torej postanejo aktivni uporabniki televiziji v primerjavi z običajno televizijo,
kjer so gledalci pasivni.
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Tabela 7: Pregled ključnih poslovnih kazalcev podjetja Betfair po letih
Kategorija/Leto
2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006
2007
2008
2009
2010
Registrirane
------------- 250
300
450
900
1000
2000
2500
3000
stranke
(v 000)
Aktivne stranke
---1,5
11,1
35,6
70,0
95,0 275,7 433,0 459,0 572,5 823,0
(v 000)
Sklad strank
---------27,3
66,4 102,5 141,0 174,0 227,6 239,0 284,0
(v milijonih
funtov)
Povprečno
---------148
287
514
900
1050
1141
1300
1677
število
zaposlenih
Vir: Betfair Annual report 2004, str.7-8, 19; Betfair Annual report 2005, str.6; Betfair Annual Review 2006, str.5;
Betfair Annual Review 2007, str.2, 4; Betfair Annual Review 2008, str.6; Betfair Annual Review 2009, st.4; Betfair
Annual Review 2010, str.5;

Vse omenjene kategorije in kazalci potrjujejo, da je Betfair posluje izjemno uspešno in še vedno
povečuje število strank, prav tako pa prihodke. Takšen izjemen uspeh je lahko posledica le
izjemne vrednosti, ki jo prejmejo stranke, in nikakor ne samo dejstva, da je panoga spletnih
stavnic ena izmed najbolje rastočih. V preteklosti so bile visoko rastoče mnoge internetne in
tehnološke panoge, pa podjetja niso poslovala tako uspešno. Za primerjavo podajamo tabelo, ki
prikazuje nekatere ključne kazalce za podjetje Bwin, ki predstavlja klasično spletno stavnico.
Tabele za ostala 2 konkurenta, ki ju obravnavamo v tem diplomskem delu, žal ne moremo
podati, saj so podatki za stavnico William Hill v njihovih letnih poročilih nekoliko razlikujejo in
niso dosegljivi za celotno želeno obdobje, torej vsaj do leta 2000. Pri Betdaq pa prav tako nismo
uspeli zbrati dovolj konkretnih podatkov za vsa leta, da bi bila tabela lahko verodostojna.
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Tabela 8: Pregled ključnih poslovnih in finančnih kazalcev podjetja Bwin po letih
Kazalec/Leto
Prihodki iz
poslovanja
EBITDA
Dobiček/izguba
po obdavčitvi
Administrativni
stroški
Denarna
sredstva in
kratkoročne
finančne
naložbe
Aktivne
stranke
Povprečno
število
zaposlenih

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2057

4492

19876

30437

51971

143972

381824

336907

403521

423053

----

(7190)

(10274)

(6356)

3561

5274

13427

(8393)

41600

42688

89429

----

(5105)

(12921)

(13349)

508

(2520)

6377

(539599)

50359

(12761)

46136

----

(9247)

(14416)

(17457)

(15684)

(32532)

(100645)

(329961)

(295307)

(360833)

(333624)

----

3665

11242

17912

23154

31156

41324

60395

81613

106372

153139

----

----

----

----

----

259

718

1759

1660

2105

2391

----

156

295

832

1144

1358

1570

----

48

89

79

103

Vir: Annual Report 2004, str.5; Annual Report 2005, str.2; Annual Report 2006, str.3; Annual Report 2007, str.33,51; Annual Financial Report 2008, str.2, 22;
Annual Financial Report 2009, str.8, 19-20.
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4.4

Kupci storitev podjetja Betfair

V teoriji modrega oceana smo že omenili, da je eden izmed najboljših načinov, da podjetje
doseže vrednostno inovacijo, ta, da se ozre preko meja svoje panoge, torej preko obstoječega
povpraševanja. Omenili smo tri skupine potencialnih kupcev, ki lahko predstavljajo modri ocean.
Pri Betfair so v svojem prospektu, namenjenemu investitorjem, stranke razdelili takole (Betfair,
2010, str. 48–49).






Heartland stranke so stalne, dobro informirane in sofisticirane stranke, ki razumejo in
uporabljajo ključne dejavnike, ki jih ponuja Betfair in ki ga razlikujejo od drugih klasičnih
stavnic. Sem sodijo predvsem lay stave in možnost trgovanja. Te stranke motivira predvsem
funkcionalnost in vrednost, ki jo ponuja borzna platforma, in so običajno najpomembnejše
stranke z visokimi vložki, ki ustvarijo visok delež prihodkov za Betfair. Vodstvo Betfair
ocenjuje, da Heartland stranke predstavljajo približno 20 odstotkov strank jedra Betfair (angl.
Core Betfair)8.
Rekreativne stranke so običajne stranke v svetu športnih stav, ki stavijo predvsem zaradi
zabave (stave na primer povečajo njihov užitek spremljanja športov). Te stranke motivira
predvsem moč blagovne znamke, uporabnost in vrednost stavne borze, včasih pa tudi
promocije in iniciative Betfair. Delež prihodkov od teh strank sicer precej niha, kot tudi
njihova sofisticiranost, v povprečju pa vsekakor ustvarijo nižje prihodke kot Heartland
stranke. Te stranke soustvarijo tudi večino prihodkov pri tradicionalnih stavnicah. Betfair v
zadnjem času močno cilja na ta segment strank.
Občasne stranke so občasni spletni hazarderji. Te stranke predstavljajo nizko vrednost in
imajo nizko zvestobo. Njih motivirajo predvsem promocije in običajno stavijo samo na
odmevne dogodke. Predstavljajo nizko stopnjo zaslužka, zato Betfair na te stranke ne
usmerja večjih marketinških aktivnosti.

Zgornja razčlenitev strank nam pokaže, da se stranke pri Betfair po svojih motivih jasno
razlikujejo. Prav tako lahko opazimo, da je Betfair pritegnil tako klasične stranke, željne športnih
stav in raznih oblik iger na srečo, na katerih funkcionira panoga spletnih stavnic, kot tudi
stranke, ki so do sedaj spadale v druge panoge. Če združimo informacije, ki jih ponujajo spletni
viri (forumi, portali itd), in teorijo strategije modrega oceana, lahko stranke pri Betfair
klasificiramo tudi takole:


klasične stranke panoge spletnih stavnic – to so stranke, ki imajo odprte račune pri eni ali
več spletnih stavnicah. Razlog, da odprejo račun tudi pri Betfair, je predvsem to, da lahko na
posamezne tekme tu v povprečju prejmejo mnogo višje kvote. Če upoštevamo razčlenitev
strank po Betfair, so to rekreativne stranke in občasne stranke.

8

Core Betfair oziroma jedro Betfair sestavljajo: športne stave (angl. Betfair Group’s Sports), igre na srečo (angl.
Games) in poker (angl. Poker) ter prihodki od upravljanja sklada strank. Predstavlja vse operacije skupine Betfair
razen LMAX, Betfair US in podružnice Betfair Australia.

27





4.5

Prvi okvir t. i. nestrank – to so stranke, ki so nezadovoljne s ponudbo klasičnih spletnih
stavnic. Stranke, ki uporabljajo ponudbo klasičnih spletnih stavnic, imajo velikokrat občutek,
da so kvote postavljene močno v korist le-teh. Motijo jih tudi zgodbe o strankah, ki so imele
težave z izplačili ali pa so jim zaprli račun, ker so bile preveč uspešne. Ker vedno upajo, da
bodo tudi sami uspešni, jim to lahko povzroči strah. Še bolj nezadovoljne so s ponudbo
državnih športnih loterij. Te imajo namreč v svojih državah monopol, zato je vrednost
njihove ponudbe običajno precej nižja ali pa časovno zaostaja v pestrosti in novostih, ki jih
ponujajo spletne stavnice. Glede na razčlenitev strank po Betfair so to predvsem
nezadovoljne rekreativne stranke in pa občasne stranke. Značilnost teh strank je tudi, da
imajo račun skorajda izključno odprt samo pri Betfair, medtem ko pri ostalih stavnicah niso
več aktivne.
Tretji okvir t. i. nestrank – to so stranke, ki so do pojava stavnih borz pripadale panogam
običajnih borz vrednostnih papirjev, surovin ali pa so se posvečale valutnemu trgovanju. Te
stranke svoje poslovne in druge interese sicer še vedno zadovoljujejo tudi v teh panogah,
vendar so v panogi stavnih borz našle podobne pogoje. Te stranke pred pojavom stavnih borz
niso aktivno sodelovale pri športnih stavah, saj se jim to ni zdelo racionalno. Športnih stav
preko klasičnih stavnic niso dojemali kot poslovne priložnosti. Betfair je to vrsto strank
navdušil s tem, ko ponuja visoko likvidnost, možnost arbitraže, visoko dinamičnost pri
stavah v živo (angl. In-play betting), visoke kvote, možnost razvijanja lastnih aplikacij za
trgovanje na stavni borzi in, kot smo že omenili, je osebni račun strank zelo prilagojen
možnostim analize zgodovine stav. Vse te pozitivne lastnosti so pritegnile tudi različne
statistike in matematike, ki Betfair jemljejo kot izziv svojemu znanju in ga lahko uporabijo v
dobičkonosne namene. Te stranke po Betfair klasifikaciji strank spadajo med »Heartland«
stranke.

Tri značilnosti dobre strategije modrega oceana v podjetju Betfair

Komercialni uspeh podjetja Betfair je posledica njegove strategije, ki je jasna, drugačna in
upošteva tako diferenciacijo kot tudi nizke stroške. Betfair ima vse tri značilnosti dobre strategije
modrega oceana.
Osredotočenost
Krivulja vrednosti pri Betfair jasno pokaže osredotočenost Betfair na tiste ključne dejavnike, ki
jo razlikujejo od drugih in ji omogočajo tako diferenciacijo kot nizke stroške. Ti ključni faktorji
so predvsem višje kvote, višje vsote maksimalnih zaslužkov, mnogo višja likvidnost kot pri
klasičnih stavnicah ali zasledovalcih, dinamičnost stav v živo in dobra pomoč in odnosi s
strankami. Betfair prav tako ponuja možnosti, ki jih klasične spletne stavnice (Bwin, William
Hill in druge) ne ponujajo. To so recimo: back & lay stave, možnost arbitraže, scalpinga in swing
tradinga in uporaba računalniških programov in aplikacij. Tako se Betfair po teh dejavnikih
razlikuje od drugih. Ker pa je samo organizator trga, se izogne tudi tipičnim finančnim stroškom,
ki jih imajo klasične stavnice. Osredotočenost je na krivulji vrednosti razvidna tudi iz dejstva, da
Betfair pri nekaterih dejavnikih namenoma ne presega običajne ponudbe (bonus, število
dogodkov v ponudbi) ali pa jo celo drži pod povprečjem panoge (grafična podoba), saj višje
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vrednosti pri teh dejavnikih dejansko ne povečajo vrednosti v očeh stranke, ki je aktivna na
Betfair.
Drugačnost
V začetnem delu tega poglavja smo že prikazali, da krivulja vrednosti Betfair izstopa v
primerjavi s krivuljo vrednosti njegovih klasičnih konkurentov. Ponudba Betfair je unikatna in
usmerjena na stranke.
Privlačen slogan
Slogani, ki jih uporablja Betfair, prinašajo jasno sporočilo in vedno na nek način oglašujejo
ponudbo podjetja. To počno na jasen in zelo avtentičen način. Poglejmo si primere sloganov, ki
jih je Betfair uporabljal v preteklosti, in na kratko razložimo njihovo sporočilo. Slogane
namenoma puščamo v originalnem zapisu angleškega jezika in jih prevedemo v slovenščino v
oklepaju saj se originalnost sloganov v prevodih lahko izgubi.








4.6

Life's unfair, ...but you can betfair. (slov. Življenje je nepravično,...toda lahko stavite
pravično)
V teh reklamnih sloganih sporoča, da je večina stvari v življenju nepravičnih, toda na Betfair
so stvari pravične. To velja predvsem za športne stave, ki na klasičnih stavnicah niso
pravične, saj stavnice prikrojijo kvote v svojo korist, medtem ko kvote na Betfair odražajo
bolj realno vrednost. Strankam torej ponujajo pošten posel.
Betting as it should be. (slov. Stave kot naj bi bile)
Tu apelirajo predvsem na to, da pri stavah ne potrebujemo ponudnikov (klasičnih stavnic), ki
delujejo kot nek finančni posrednik, ampak stave lahko potekajo direktno med dvema
stranema, ki imajo nasproten pogled na izid dogodka v prihodnosti.
On Betfair you cut out the middle man, which means you could win bigger. (slov. Pri Betfair
se znebite posrednika, kar pomeni, da lahko zaslužite več)
Ker pri Betfair ni posrednika (klasična stavnica), so kvote pri Betfair višje, odsevajo pravo
vrednost in omogočajo večje zaslužke.
Betfair, sharp minds. (slov. Betfair, brihtne glave)
Ker na Betfair kvote stranke določajo same in pri stavah lahko uporabljajo razna analitična
orodja, kot so vpogled v ponudbo in povpraševanje na trgu, grafe gibanja kvote, tabele
zgodovine stav, aplikacije itd., jim to daje občutek večje profesionalnosti, neodvisnosti in
možnosti zaslužkov v prihodnosti.

Vrednostna inovacija z vidika tehnološke podpore v podjetju Betfair

Omenili smo že, da ustvarjanje modrih oceanov ni posledica tehnološke inovacije, ampak gre za
inovacijo, ki je povezana s tistim, kar cenijo stranke. Pri Betfair je tehnologija dejavnik, ki je bil
na začetku odločilen, da je Betfair uspel pritegniti maso strank, kljub temu da se je na trgu
pojavilo veliko posnemovalcev. Danes pa je ključen dejavnik, da je posnemovalcem nemogoče
popolnoma replicirati ponudbo Betfair.
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Betfair namreč na svoji borzni platformi uporablja kodo, ki je sposobna prepoznati izključujoče
se dogodke. Flutter.com, ki je bil do leta 2003 velik konkurent podjetja Betfair, tega ni bil
sposoben. Platforma Betfair je sposobna izvesti 4500 stav na sekundo. Večinoma pa je izdelana
v aplikacijah, napisanih v programskih jezikih Java in Oracle PL/SQL, medtem ko se za izgled
spletne strani uporablja HTML. Pri Oraclu zatrjujejo, da je platforma Betfair eden izmed
njihovih najbolj vročih produktov, ki jih uporabljajo njihovi poslovni partnerji. Platforma Betfair
temelji na treh ključnih komponentah (Betfair, 2010b, str. 46 ):
1. Visoko zmogljiv sistem usklajevanja naročil
Ta sistem omogoča procesiranje visokega števila transakcij in ravnanje s podatki z zelo nizkim
časovnim odmikom v sistemu. Ta sposobnost je delno rezultat tehnike, imenovane »ujemanje
stav na veliko«, ki združi združljive transakcije strank, obenem pa omogoča princip »najboljše
izvršitve«, kjer stranka dobi boljšo ceno (kvoto), če je ta na voljo in je bila kvota potrjena. Ta
inovacija skupaj s tehnološkimi zmogljivostmi in strokovnim znanjem omogoča zadovoljitev
povpraševanja strank.
2. Popolnoma integriran realni čas poravnave in klirinški sistem
Preko uporabe visoko napredne logike poravnave in lociranja podatkov transakcij v procesiranju
naročil borzna platforma poravna vse stave na stavnih trgih (in pobere vse prihodke provizij)
nemudoma po tem, ko je bil končni izid dogodka potrjen.
3. Sofisticiran sistem ravnanja z naročili
Za razliko od borz, katerih gonilo je naročilo (npr. blagovna borza), platforma borze Betfair
doživi dnevne vrhunce, kjer na tisoče strank hkrati stavi na številne različne vrste športnih
dogodkov na različnih trgih in preko različnih stavnih vmesnikov. Ti vključujejo spletno stran,
mobilne telefone, API9 in Betfair Rapid10. Betfair platforma procesira 99,9 % vseh naročil, ki jih
prejme v manj kot sekundi. Aplikacijski programski vmesnik uporabljajo stranke, ki uporabljajo
lastne aplikacije, ki avtomatizirajo njihove stavne strategije in delujejo kot vmesnik med
strankami, njimi in platformo. Pri tem ni potrebno, da bi se stranka logirala preko glavne spletne
strani www.betfair.com.

4.7

Vzdržnost strategije modrega oceana podjetja Betfair

Glede na primere, ki jih Kim in Mauborgne (2005) navajata v svojem delu, običajno dobra
strategija modrega oceana zdrži vsaj nekaj let brez resnejših posnemovalcev, ki bi predstavljali
pravo konkurenco. Tudi v primeru Betfair se to potrjuje, saj po skorajda 11 letih delovanja
podjetje še vedno zavzema približno 90 % trga stavnih borz, brez resnejših tekmecev. Vzdržnost
poslovnega modela Betfair bi lahko pojasnili na sledeč način:
9

API oziroma aplikacijski programski vmesnik (angl. Application programming interface) je unikaten,
odprtokodni, organski ekosistem, preko katerega lahko različni poslovni subjekti in posamezniki vzpostavijo
interakcijo z trgovalno platformo Betfair (angl.Betfair’s Betting Exchange) in razvijejo aplikacije vezane nanjo
(Betfair, 2010b, str. 46 ).
10
Betfair Rapid je samostojna aplikacija za Windows Vista in XP, ki ponuja strankam nov, prilagodljiv in pa zelo
hiter način stav na stavni borzi Betfair.
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4.8

Tehnološko platformo Betfair, na kateri se odvijajo vse transakcije, bi bilo zelo težko
posnemati, saj Betfair v platformo nenehno investira in ima z njo že več kot 10 let izkušenj.
Od leta 2000 do leta 2011 je Betfair svoji trgovalni platformi namenil 4,6 milijona človeških
ur razvijanja in vanjo investiral preko 300 milijonov funtov (Betfair, 2010b, str. 36 ). Težko
si je predstavljati, da bi katera druga stavna borza lahko izenačila ta vložek.
Betfair je registriral ali vložil patent za trgovalno platformo v več jurisdikcijah, vključujoč
Združene države Amerike, Avstralijo, Evropska unijo in Južno Afriko.
Betfair ima zveste in stabilne ter aktivne stranke, ki ustvarjajo rastoče prihodke in izjemen
denarni tok. V letu 2010 so približno 85 % prihodkov Betfair ustvarile stranke, ki so bile
aktivne že pred začetkom leta. Takšno stanje je mogoče le, kadar podjetje ponudi preskok v
vrednosti svoje ponudbe in ustvari visoko prepoznavnost o blagovni znamki med strankami.
Konstantni pozitivni finančni rezultati, ki so posledica vrednostne inovacije in poslovnega
modela, ki je brez tveganja, omogočajo podjetju Betfair nenehno razvijanje trgovalne
platforme in novih projektov. Obenem omogočajo tudi prevzeme konkurentov ali
komplementarnih storitev, ki omogočajo še boljšo pozicioniranje na trgu in vstop na še
neosvojene trge (npr. ZDA). Od ustanovitve leta 2000 pa do 2011 je Betfair ustvaril 356
milijonov funtov finančnega toka iz poslovanja. Leta 2010 je imelo podjetje 151 milijonov
denarnih sredstev v rezervi. Betfair je v preteklih letih prevzel TVG, UK Tote, Tote Ireland
in Tote Tasmania, Flutter in pa Portway Press Limited, ki je lastnik Timeforma, svetovno
znane blagovne znamke, ki objavlja lestvice, formo in analize konjskih dirk. Vse to
konkurente postavlja v položaj, ko vedno težje posnemajo ponudbo. Prav tako je Betfair
razvil dva nova projekta, Tradefair in LMAX, s katerima svoj poslovni model širi na
področje finančnih derivatov.
»Učinek omrežja« prav tako preprečuje, da bi podjetja lahko uspešno posnemala strategijo
modrega oceana. Več strank kot ima Betfair, večja je likvidnost na trgih, ki jih organizira, in
več novih strank se bo zaradi tega zopet registriralo na Betfair in ne kje drugje. Gre za
nekakšen učinek vrtiljaka.
Zaradi ugleda blagovne znamke in dobrih poslovnih rezultatov je Betfair konstantno
sposoben pritegniti bolj kakovostne zaposlene, predvsem pa vodstvo, ki ima izkušnje iz
različnih področij. Zaposleni v vodstvu so tako pred tem delovali v podjetjih, kot so Alta
Vista, J. P. Morgan & Co. in PayPal.

Ocena poslovnega modela Betfair v luči prihodnjih izzivov

Navkljub inovativni ideji, odličnim finančnim rezultatom in vodilni poziciji na trgu stavnih borz
in spletnih stavnic nasploh se Betfair sooča tudi z nekaterimi vprašanji glede trajnosti tega stanja
in nadaljnjega razvoja. Kot najbolj ključne bi lahko izpostavili:
 Regulacija in legalnost internetnih stav in ostalih iger na srečo ter posledice
uveljavljanja teh omejitev
Legalnost in režimi pridobivanja licence za igre na srečo variirajo od države do države. V
nekaterih državah so spletne stave in igre na srečo označene kot nelegalne ali pa so zakoni
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glede urejanja tega področja v konfliktu z ostalimi zakoni. Ponekod je recimo problematična
interpretacija zakonov in uveljavljanje omejitev ali posledic s strani za to pooblaščenih
organizacij. Mnoge države, predvsem evropske, ščitijo svoje državne loterije z omejitvami
glede podeljevanja licenc. Te države tako dopuščajo svojim državnim loterijam monopol.
Takšen primer je zaenkrat tudi Slovenija, kjer ima Športna loterija uradno popoln monopol
nad trgom.
Vstop na trg Združenih držav Amerike
Kljub temu da ZDA predstavljajo 22 % celotnega bruto donosa v panogi spletnih stavnic in
iger na srečo, državljani ZDA ne morejo uporabljati Betfair ali ostalih tujih ponudnikov stav
in iger na srečo. Glavni zvezni zakon UIGEA 2006 (angl. Unlawful Internet Gambling
Enforcement Act 2006) onemogoča finančnim inštitucijam procesiranje vplačil/izplačil na
stavnice in ostale ponudnike iger na srečo. Betfair na zasedanjih kongresa preko
predstavnikov že nekaj let lobira za spremembe. Predvsem upajo na spremembe v letu 2012,
ko se bo zopet odločalo o tem zakonu. Odprtje tega trga bi Betfair lahko prineslo visoko
povečanje števila strank in likvidnosti na njegovih trgih športnih stav.
Reakcije dobaviteljev na negotovost legalnosti spletnih stav in ostalih iger na srečo
Predvsem je pomembno, kako se odzivajo posredniki plačilnih transakcij, ponudniki
interneta, oglaševalci, banke in ostali ponudniki storitev. Njihova pripravljenost za
sodelovanje z Betfair je odvisna od njihovih ocen glede legalnosti njihovih storitev za
Betfair.
Ohranjanje »fair« ugleda in odnosa do strank
V zadnjih letih je ustanovitelj Andrew Black vodenje podjetja prepustil soustanovitelju
Edwardu Wrayu in izkušeni ekipi managerjev, kot so David Yu, Stephen Morana in drugi.
Posebno pozornost bi morali v prihodnosti nameniti ohranjanju temeljnih vrednot, na katerih
je bil Betfair postavljen. Apetiti po večjih zaslužkih zaposlenih preko raznih bonusov in
opcij, vezanih na uspeh podjetja, bi lahko dolgoročno zmanjšali vrednost za stranke in
Betfair izpostavili položaju, ko bi bile stranke pripravljene zapustiti njihove trge in preiti k
konkurenci. Prav tako se s pojavom na londonski borzi pojavljajo pritiski na vodstvo Betfair
s strani raznih investitorjev, ki pa lahko dolgoročno povzročijo uveljavljanje pogojev in
sprememb v poslovnem modelu Betfair, ki so v nasprotju z dojemanjem strank, ki ga imajo
le-te o Betfairu. Betfair je do sedaj vedno držal visok ugled pri strankah, vendar so bile
nekatere poteze, kot je uvedba posebnega davka za najbolj uspešne stranke imenovanega
Premium Charge,11 nekoliko dvomljive. Prav tako močno odmeva incident o »tehnološkem
hrošču«, ki je povzročil neracionalno obnašanje platforme med eno izmed konjskih dirk v

11

Septembra 2008 je Betfair uvedel nekakšen davek, imenovan »Premium Charge« za stranke, katerih zaslužki so
nesorazmerno visoki glede na vsoto provizij, ki jim jo odtegne Betfair. Ta naj bi znašal približno 20 % strankinega
dobička. Pri Betfairu sicer zatrjujejo, da je takšnih strank samo 0,5 %, med njih pa spadajo stranke, katerih račun je
v dobičku, katerih provizije znašajo manj kot 20 % bruto dobička in ki stavijo na več kot 250 trgih. Odziv stavne
javnosti in strank je bil precej buren, mnogi so napovedovali svoj odhod iz Betfaira h konkurentom. To se nato ni
zgodilo, tako da se je moč in pomembnost likvidnosti, ki jo premore Betfair, pokazala kot nepredstavljiva ovira za
podjetja, ki želijo slediti Betfair. Medtem je junija 2011 Betfair napovedal celo 60 % davek za stranke, ki
izpolnjujejo zgornje pogoje. Razlog naj bi bil, da naj bi bile to stranke, ki z avtomatiziranim računalniškim
posredovanjem v eni sekundi na Betfair sprejmejo ali ponudijo več 1000 stav. To naj bi izvajalo na stavno platformo
Betfair izjemen pritisk in povzročalo izpade sistema.
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letu 2011, čigar posledica je bila zahteva nekaterih strank, da se jim izplača 23 milijonov
funtov. (Fury as Betfair void bets after in-running fiasco, 2011).
Kljub pereči temi glede legalnosti in prihodnje pravne in davčne ureditve panoge spletnih
stavnic, stavnih borz in iger na srečo lahko z visoko mero objektivnosti rečemo, da Betfair kar
najbolje spremlja dogajanja in poskuša nanje tudi pozitivno vplivati. Poleg poštenega ugleda, ki
si ga je ustvarilo pri strankah v prvih 10 letih obstoja, pri Betfairu tudi nenehno vlagajo v odnose
z okoljem, udeleženci v podjetju, vladnimi inštitucijami in lobiji po celem svetu. Tako so v
preteklih letih ustanovili ekipo za odkrivanje sumljivih vzorcev stav, ki preprečuje pranje
denarja, in podpisali več pogodb o podpiranju tradicionalnih konjskih dirk v Veliki Britaniji,
Avstraliji in na Irskem.

SKLEP
Sodobna ekonomija je neizprosna in podjetja stalno iščejo načine, kako bi se odcepila od
konkurence. Izbira prave poslovne strategije v dobi hitrih sprememb je nujna tudi v cvetočih
panogah, saj se danes te hitro lahko spremenijo v rdeči ocean. Takšna je tudi panoga spletnih
stavnic, ki dosega izjemno rast vse od svojega začetka konec devetdesetih let preteklega stoletja.
Predvsem dejavniki, kot so nižji stroški, 24-urni dostop, globalni doseg in možnost hitrih
inovacij, bodo po podatkih družbe H2 Gambling Capital tudi v prihodnjih letih omogočali
dvomestno rast panoge. Potencial te panoge naj bi bil tako ogromen (Betfair, 2010b, str. 31).
Vendar smo s Porterjevo analizo silnic ugotovili, da ima panoga tudi visoko pogajalsko moč
kupcev in naraščajočo pogajalsko moč dobaviteljev. Pogajalska moč kupcev izhaja predvsem iz
dejstva, da se večina ponudnikov bistveno ne razlikuje med seboj. Pogajalska moč dobaviteljev,
kot so ponudniki internetnih storitev in banke, pa je v bistvu posledica sprememb zakonodaj na
področju spletnega igralništva v mnogih državah, kar zna v naslednjih letih močno znižati
privlačnost panoge. Tudi možnost lahkega vstopa novih konkurentov zmanjšuje privlačnost
panoge. Rivalstvo med konkurenti pa kljub njihovemu velikemu številu ocenjujemo na srednje,
saj ima panoga še vedno visok potencial rasti. Glede nevarnosti nastopa substitutov pa
ocenjujemo, da je teh kar nekaj, vendar ugotavljamo, da večina ponudnikov ponuja različne
substitute kot del zaokrožene ponudbe na enem mestu. Tako da je nevarnost nastopa substitutov
srednja. Skupno smo privlačnost panoge ocenili na srednjo.
V situaciji, kjer so si konkurenti med seboj podobni in se borijo za tržne deleže v obstoječi
panogi, je smiselno uporabiti/razviti strategijo modrega oceana. Ta izziva klasično logiko
poslovnega razmišljanja, saj pravi, da lahko podjetje ponudi strankam nekaj, kar se diferencira
od ostale ponudbe, a po ceni, ki so jo ti pripravljeni plačati. To naj bi podjetju uspelo z
vrednostno inovacijo.
Podjetje Betfair, stavna borza, ki smo jo vzeli pod drobnogled in jo vseskozi primerjali z dvema
klasičnima spletnima stavnicama, Bwin in William Hill, in posnemovalcem, stavno borzo
Betdaq, naj bi bil klasičen primer strategije modrega oceana. Pri preverbi, ali to drži, smo
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ugotovili, da se krivulja vrednosti Betfair v strateškem grafikonu res edinstveno razlikuje od
ostalih podjetij. Predvsem kvote, maksimalna vsota dobitkov, likvidnost in pomoč strankam so
na precej višji ravni kot pri klasičnih spletnih stavnicah. Dejavniki, ki ne vplivajo na ponudbo
odločilno, kot so npr. grafična podoba, pa so nekoliko znižani. Stavne borze, kot sta Betfair in
Betdaq, ponujajo strankam tudi elemente, ki jih klasične spletne stavnice ne premorejo ali pa
niso na ravni vredne omembe. To so: možnost back & lay stav, možnost arbitraže, scalpinga in
swing tradinga in uporaba računalniških programov.
Ugotovili smo, da je Betfair razvil vrednostno inovacijo, saj omogoča višjo vrednost ponudbe
strankam, obenem pa ima nižje stroške delovanja. Višja vrednost ponudbe je predvsem posledica
visoke likvidnosti trgov, saj Betfair deluje kot borza, kjer stranke same tako sprejemajo kot
ponujajo stave. Nižje stroške in manj tvegano poslovanje pa jim omogoča predvsem dejstvo, da
je Betfair samo organizator trga in ne izplačuje strank z lastnimi sredstvi. Ugotovili smo tudi, da
je Betfair ustvaril nov pojem – stavna borza, ki prej ni obstajal. To pa je ena izmed močnih
značilnosti modrih oceanov.
Pri analizi ključnih finančnih in poslovnih kazalcev smo uspešno potrdili osnoven element
strategije modrega oceana. Podjetje zajema maso strank in ustvarja visoke prihodke iz
poslovanja, ki trajajo že dlje časa. V vseh letih obstoja Betfair ni imel nikakršnih finančnih težav.
Njegovi prihodki še vedno naraščajo, prav tako pa število aktivnih in registriranih strank. Betfair
je tako v letu 2010 imel približno 340 milijonov prihodkov iz poslovanja, 19 milijonov dobička
pred obdavčitvijo in 3 milijone registriranih strank, od tega več kot 700 tisoč aktivnih. Tudi vse
strateške prevzeme je Betfair do sedaj financiral z lastnimi denarnimi sredstvi, ki prav tako še
vedno naraščajo. V letu 2010 je vrednost denarnih sredstev in kratkoročnih naložb znašala
približno 151 milijonov funtov, kar je za čas gospodarsko-finančne krize zelo spodbuden
podatek.
Opredelili smo tudi različne tipe strank pri Betfairu. Stranke smo razdelili na klasične
uporabnike spletnih stavnic, ki imajo račun odprt pri Betfairu in pri klasičnih ponudnikih, in
tiste, ki so zaradi nezadovoljstva prešli k Betfairu. Kot tretji vir strank smo izpostavili tiste, ki
pravzaprav pripadajo trgu borz. To so doslej neznane stranke, ki so se sicer primarno ukvarjale s
trgovanjem na borzah surovin, valut in vrednostnih papirjev, sedaj pa so na stavnih borzah, kot je
Betfair, našle vse možnosti za uresničitev svojih poslovnih ambicij. Že omenjeni tretji okvir
strank, ki na Betfair ustvari največji del likvidnosti, je pri Betfairu pritegnilo predvsem to, da je
izgled strani profesionalen, podoben borzi in omogoča uporabo vmesnikov za trgovanje, raznih
trgovalnih aplikacij, ki avtomatsko izvršujejo ukaze ali pa prepoznajo možnost arbitraže. Betfair
od ostalih posnemovalcev, kot je Betdaq, tehnično ločuje predvsem: visoko zmogljiv sistem
usklajevanja naročil, popolnoma integriran realni čas poravnave in klirinški sistem ter
sofisticiran sistem upravljanja naročil.
Strategija Betfair ima tudi vse jasno prepoznavne lastnosti dobre strategije modrega oceana, ki
so: osredotočenost, drugačnost in privlačnost slogana. Te lastnosti so najlepše vidne že kar iz
krivulje vrednosti Betfair ali pa njegovih sloganov.
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Zaključili smo, da je strategija Betfaira vzdržna predvsem zaradi izjemne tehnološke platforme,
na kateri se trguje s stavami in jo je težko replicirati, učinka omrežja, konstantnih pozitivnih
finančnih in poslovnih rezultatov, ki Betfairu omogočajo nadaljnje razvijanje in strateške
prevzeme brez nepotrebnega zadolževanja, zvestih strank, ugleda blagovne znamke in patentov,
ki je Betfair vložil v različnih jurisdikcijah. Vsi ti dejavniki omogočajo, da Betfair klasičnih
ponudnikov niti ne dojema kot konkurente, posnemovalci, kot je Betdaq, pa se preprosto ne
morejo približati Betfairu. Vzrok je v močnem učinku prve poteze, ki je ustvari ugledno
blagovno znamko in pritegnil maso strank, kar povzroči pri konceptu borze, kot je Betfair,
učinek omrežja, ki deluje kot nekakšen vrtiljak uspeha. Glede na vse preverbe in predstavljene
podatke lahko potrdimo hipotezo: Betfair predstavlja primer strategije modrega oceana.
Glede nadaljnje vzdržnosti poslovnega modela Betfair pa bo zanimivo spremljati predvsem
dogajanje glede potencialnega vstopa na ameriški trg, ki bi lahko Betfairu prinesel še več strank
in likvidnosti na njegovih trgih, in pa razvoje glede pravne ureditve v različnih državah in s tem
povezane reakcije dobaviteljev. Prav tako pomembno bo vzdrževanje »fair« ugleda, ki si ga je
Betfair ustvaril skozi leta.
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Priloga 1: Predstavitev ključnih konkurentov: Bwin, William Hill in Betdaq
Bwin
Bwin.Party Digital Entertainment Plc je internetno podjetje za igre na srečo, ustanovljeno marca
2011 z združitvijo dveh velikanov internetnih iger na srečo: PartyGaming plc in Bwin. Podjetje
od združitve naprej skupno kotira na londonski borzi (kratica BPTY), Bwin pa je že pred tem od
marca leta 2000 naprej kotiral na dunajski borzi (kratica BPTY). PartyGaming plc je bil pred
združitvijo znan kot največja internetna poker znamka.
Bwin (do leta 2006 tudi betandwin) pa je internetna gambling stran, ki se osredotoča predvsem
na ponudbo športnih stav. Bwin je bil ustanovljen leta 1997, na začetku z 12 zaposlenimi, danes
zaposluje skupno kar 1500 ljudi. Bwin dnevno ponuja 30.000 različnih stav v več kot 90
različnih športih. Celotna ponudba je na spletni strani dosegljiva v 22 jezikih. Bwin naj bi imel
že preko 20 milijonov strank. Bwin je trenutno sponzor nogometnega velikana Real Madrid,
portugalskega nogometnega pokala in premium partner kluba Bayern Munchen. V preteklosti so
že sponzorirali tudi ostale velike nogometne klube, lige in turnirje, kot je AC Milan, Portugalska
liga in bwin poker turnir.

William Hill
William Hill je ena izmed največjih in najstarejših stavnic v Veliki Britaniji. Ustanovljena je bila
že leta 1934, ko so bile stave v Veliki Britaniji še ilegalne. Odlikuje jih predvsem visok ugled pri
strankah in relativno visoki limiti pri izplačilih. Predstavlja kar 25 % trga na Irskem in v Veliki
Britaniji. William Hill tako ponuja svoje storitve tako na fizičnih lokacijah kot preko interneta.
Stavnica skupno zaposluje približno 16.000 zaposlenih. Večina njihovih pisarn in izpostav se
nahaja v Veliki Britaniji, Irski in Gibraltarju.

Betdaq
Je druga največja stavna borza. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2000 in zaposluje približno 100
ljudi. Prostori podjetja so locirani v Dublinu na Irskem. Po njihovih trditvah se na Betdaq vsak
teden potrdi za okoli 50 milijonov funtov stav. Betdaq naj bi bil mišljen kot konkurenca vodilni
stavni borzi Betfair, vendar je Irski ustanovitelj Dermat Desmond v preteklosti že priznal, da mu
ta še ne prinaša dobička. V zadnjih letih naj bi imel Betdaq tako finančne kot regulatorne težave.
Te se odražajo tudi v njihovi politiki do zaračunavanja dobitnih provizij strankam, ki naj bi bile
njihova ključna prednost v primerjavi z velikim konkurentom Betfair. Betfair namreč zaračunava
5 % provizije, medtem ko je Betdaq v preteklosti zaračunaval nižje, 2 % provizije. Vendar pa so
njihove provizije v zadnjih letih nihale med 2 in 5 %, trenutno pa naj bi bila provizija 2,5 %. Ob
neuspešnosti poskusov, da bi prevzeli večji delež rastočega trga strank na stavnih borzah, Betdaq
v primerjavi z Betfair še vedno ne more ponuditi tako visoke likvidnosti kot njegov veliki
tekmec.
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Priloga 2: Kako je nastal Betfair
Koncepta stavne borze se je domislil Anglež Andrew Black. V časih pred ustanovitvijo Betfair
se je Black preživljal z oblikovanjem spletnih strani, trgovanjem na borzi, v R&R nekaterih
velikih podjetij, tajnih vladnih projektih GCHQ in celo kot profesionalni hazarder na konjskih
stavah in igralec Bridga. Kot hazarder je bil silno nezadovoljen s tradicionalnimi stavnicami, ker
delujejo na osnovi vgrajenih marž v kvote. »Tako moraš biti 20 % pametnejši, da lahko zaslužiš
denar,« je dejal Black (Financial Spread Betting – A Trader's Guide, 2004). Začetki njegove
idejo segajo na univerzo Exeter (kjer je bil kasneje izključen), kjer ga je pritegnilo predavanje o
popolni konkurenci pri temeljih ekonomije. Zdelo se mu je, da je temu konceptu v realnosti še
najbližje newyorška borza (angl. New York Stock Exchange – NYSE), ki jo je spoznal tekom
svojih različnih zaposlitev. Ekonomski sistem, ki omogoča enake možnosti vsem, in življenje, ki
je pravično, je bil zanj prava lepota. Da bi ta koncept prenesel v svet konjskih dirk in športnih
stav, je bila njegova največja želja. Svojo idejo je nekega dne predstavil bratovemu prijatelju
Edwardu Wrayu. Wray je delal kot trgovec na borzi pri JP Morgan in je bil nad konceptom takoj
navdušen. Ker je Black potreboval nekoga, ki bi poskrbel za poslovno plat izvedbe ideje, je bil
Wray kot naročen. Sam je namreč že izdelal prototip stavne borze. Svojo idejo sta na začetku
celo predstavila stavnicam Ladbrokes in William Hill, vendar niso bili navdušeni. Preko
prijateljev in znancev sta zbrala 1,8 milijona dolarjev začetne investicije in leta 1999 ustanovila
podjetje The Sporting Exchange Limited, preko katerega sta junija leta 2000 lansirala Betfair.
Prvi trg, ki sta ga odprla, je bila konjska dirka The Oaks. Black v intervjujih še danes pravi, da se
spomni imen vseh 36 prvih strank.
V Sliki 1 prikazujemo logotip podjetja.
Slika 1: Logo Betfaira

Priloga 3: Scalping na Betfair
Scalping je izraz, s katerim opišemo kratkoročne stave tipa back in lay. Ponavadi gre za razlike v
kvotah, ki so zelo majhne in s katerimi poskušamo doseči več majhnih profitov. (Beginners
Guide to Trading on Betfair, januar 2011) Seveda pa je potrebno, da se razlika v kvotah
premakne v našo korist, sicer lahko zaključimo z izgubo. Scalping je neke vrste trading, ki pa ni
popolnoma brez tveganja.
Poglejmo si primer teniškega dvoboja dne 6. 7. 2011. Tega dne sta se na teniškem turnirju v
Budimpešti pomerili igralki Anabel Medina Garrigues in Lesia Tsurenko. Garriguesova, 43.
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igralka sveta na WTA lestvici, je veljala v tem obračunu za favorita, zato se je kvota nanjo pred
začetkom dvoboja gibala nekje med 1,13 in 1,20. Kvota za Tsurenkovo, 129. igralko sveta na
WTA, pa med 6,0 in 8,0. Slike 3 in 4 prikazujejo vpogled v sklenjene stave na Betfair pri
različnih višinah kvot tako za eno igralko kot drugo.
Inteligenten stavec, ki želi izvesti scalping, bo takoj ko Betfair objavi trg za ta dvoboj, skrbno
opazoval gibanje kvote in možna odstopanja od neke srednje vrednosti kvote. Če stavec preveri
kvote za ta dvoboj za igralko Garrigues na klasičnih stavnicah, bo opazil, da se le-te gibljejo
nekoliko nižje kot na Betfair. Tabela 1 prikazuje kvote za obe igralki na štirih poljubno izbranih
stavnicah, stavno borzo Betdaq in pa povprečne kvote za ta dvoboj na celotnem trgu spletnih
stavnic in stavnih borz.
Tabela 1: Primerjava kvot med različnimi spletnimi stavnicami za teniški dvoboj Garrigues –
Tsurenko
Kvote
Stavnica

Anabel Medina
Garrigues
1,12
1,11
1,13
1,14
1,12
1,12

William Hill
Bwin
Gamebookers
Ladbrokes
Betdaq
Povprečne kvote

Lesia Tsurenko
5,50
5,50
4,85
5,00
7,84
5,92

Če je povprečna kvota za Garriguesovo 1,12, potem lahko na Betfair pričakujemo povprečno
kvoto nekje okoli 1,14 saj naj bi ta odražala približno 20 % višje kvote (1,121=0,120,12×1,20=0,1440,144+1,0= 1,144). Če se torej nekje med časom, ko se dogodek še
ni pričel, na Betfairu pojavi kvota na Garriguesovo, ki je mnogo višja, lahko stavec stavi nanjo
(angl. back) in nato pri nižji kvoti ponudi stavo nanjo (angl. lay). Razlika med višjo in nižjo
kvoto predstavlja dobiček za stavca (krat poljuben vložek) brez možne izgube. Slika 3 potrjuje,
da je bilo na Betfairu kmalu po odprtju trga možno staviti na Garriguesovo pri kvotah, višjih od
1,14. Pri kvoti 1,19 je bilo tako sklenjenih za 4628,00 € stav.
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Tabela 2 prikazuje različne možnosti stav na Betfairu.
Tabela 2: Različne možnosti stav na Betfair za teniški dvoboj Garrigues - Tsurenkova
Tip stave

Kvota

Vložek
(Back)/Ponudba
(Lay)

Dobiček

Možna izguba

190,00 €

Back Medina
Garrigues

1,19

1.000,00 €

Lay
Medina
Garrigues

1,14

1.000,00 €

1.000,00 €

140,00 €

8,0

8,00 €

64,00 €

8,00 €

6,4

2,00 €

2,00 €

10,80 €

Back
Tsurenkova
Lay
Tsurenkova

1.000,00 €

Recimo, da želimo staviti na Medino Garrigues (Back Medina Garrigues). Stavimo v trenutku,
ko je kvota nanjo 1,19. Ob vložku 1.000,00 € bi to pomenilo 190,00 € dobička, če resnično
zmaga. Lahko pa se zgodi, da zmaga Tsurenkova, in tako izgubimo 1.000,00 €. Smiselno bi bilo
torej začetno stavo zavarovati. Kot kaže Slika 3, so kvote na Garriguesovo na Betfairu že pred
začetkom dvoboja padle na raven 1,13, kvote na Tsurenkovo pa se povzpele na 8,00 in več.
Racionalen stavec bi v tem primeru pri recimo kvoti 1,14 na Garrigues ponudil stavo za 1.000,00
€. Ta stava se imenuje Lay. Pri tej stavi dejansko stavimo, da se dogodek ne bo zgodil. V našem
primeru torej to pomeni, da mislimo, da Garriguesova ne bo zmagala. To pomeni, da lahko
nekdo drug na Betfairu pri kvoti 1,14 stavi 1.000 evrov na Garrigues in mu bomo plačali 140 €
dobička (1.000 × 1,14-1.000 = 140). Teh 1.000,00 €, ki jih nekdo stavi na Garrigues, bo naš
dobiček v primeru, da Garriguesova izgubi. Tako bomo v primeru zmage Tsurenkove vsaj na
ničli, saj smo na eni strani vložili 1.000 evrov v Garriguesovo zmago, po drugi stran pa
prejmemo 1.000 evrov, če ta ne zmaga. Če Garriguesova zmaga, bomo sicer še vedno v dobičku,
vendar bo ta sedaj manjši za 140 evrov, ki jih moramo izplačati nekomu drugemu na Betfairu,
ker je stavil na Garriguesovo in je ta dejansko zmagala. Tako je naš dobiček v tem primeru samo
še 50 €. Vendar vsaj nismo v izgubi.
Toda recimo, da želimo zaslužiti v obeh primerih, pri zmagi Garriguesove in Tsurenkove. To
storimo tako, da v istem momentu, ko stavimo na Garriguesovo (Back Garrigues) pri kvoti 1,19,
ponudimo stavo na Tsurenkovo (Lay Tsurenkova) pri takrat vzporedni kvoti 6,40, in v istem
momentu, ko ponudimo stavo na Garrigues (Lay Garrigues) pri kvoti 1,14, stavimo na
Tsurenkovo (Back Tsurenkova) pri kvoti 8,00. Recimo, da smo preračunali, da bomo, če stavimo
8 evrov na Tsurenkovo pri kvoti 8,00 in sprejmemo stavo za 2 evra na Tsurenkovo pri kvoti 6,2,
v enakem dobičku ne glede na zmago ene ali druge. V Tabeli 3 lahko vidimo, da smo v takem
primeru v dobičku tako pri zmagi Garriguesove (44,00 €) kot zmagi Tsurenkove (45,20 €).
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Tabela 3: Prikaz možnosti pri Scalpingu za teniški dvoboj Garrigues - Tsurenkova
Pozicija/razplet
dogodka

Back
Medina
Garrigues
Back
Medina
Garrigues
&
Lay
Medina
Garrigues
Back
Medina
Garrigues,
Lay
Medina
Garrigues
&
Back
Tsurenkova,
Lay Tsurenkova

Zmaga Anabel
Medina
Garrigues

Zmaga Lesia
Tsurenko

+190,00 €

-1.000,00

+190,00 €

-1.000,00

-140,00 €

+1.000,00

+190,00 €
-140,00 €

-1.000,00€
+1.000,00€

-8,00 €
+2,00 €

Dobiček
Zmaga
Garriguesove

Zmaga
Tsurenkove

190,00

-1.000,00

50,00

0,00

+44,00

+45,20

+56,00
-10,80

Slika 2: Pogled na Betfair trg za teniški dvoboj Garrigues – Tsurenko z izbranimi stavami
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Slika 3: Prikaz sklenjenih stav, ponudbe in povpraševanja, prvi del – nižje kvote

Slika 4: Prikaz sklenjenih stav, ponudbe in povpraševanja, prvi del-višje kvote
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Priloga 4: Arbitraža na Betfair
»Stavna arbitraža je poseben primer arbitraže, ki nastane na stavnih trgih med različnimi
stavnicami zaradi različnih mnenj, izidov dogodkov ali preprosto zaradi napake. Če stavimo na
različnih stavnicah na različen izid dogodka, si tako lahko zagotovimo dobiček.« (Wikipedia,
Arbitrage Betting, b.l.) Dobiček pri arbitražah znaša ponavadi kvečjemu nekaj odstotkov. V
nekaterih primerih pa doseže tudi do več deset odstotkov. Možnosti za pojav arbitraže so seveda
majhne.
Arbitraže so v stavnem svetu postale še posebej popularne z razmahom interneta, ko so določene
strani začele objavljati »kvote v živo«, ki primerjajo kvote med različnimi stavnicami. Iz takšnih
primerjav je bilo možno opaziti možnost arbitraže ob predpostavki, da ima stranka odprt račun
pri različnih potrebnih stavnicah s primerno vsoto denarja, potrebno za izvedbo arbitraže. Pojav
stavnih borz, kot je npr. Betfair, je možnost arbitraže še povečal. Zaradi fluktuacij kvot in v
nekaterih primerih visokih razlik med kvotami lahko profesionalci z ustreznimi računalniškimi
programi izvajajo arbitraže na dnevni ravni.
Vzemimo hipotetičen konjske dirke v Wolverhamptonu 25. oktobra leta 2008. Če pogledamo
sliko 5, ki prikazuje tabelo, ki primerja kvote med dvema stavnima borzama, Betdaq in Betfair,
lahko opazimo razlike v kvotah. To lahko samodejno zaznajo tudi računalniški programi, ki jih
na stavnih borzah uporabljajo profesionalci. Konj Denton Diva ima na Betdaq kvoto 16 in 15,5
za zmago na dirki, medtem ko je nekdo na Betfairu pripravljen staviti nanj pri kvoti 9,80; 10,00
itd. Če torej stavimo na Betdaqu na Denton Diva, da dirko zmaga (Back), in na Betfairu
ponudimo kvoto nanj, torej zavzamemo nasprotno pozicijo (Lay), potem si lahko zagotovimo
dobiček, in to ne glede na to, ali bo Denton Diva res zmagal ali ne.
Slika 5: Primerjava kvot med Betdaq in Betfair za konjsko dirko v Wolverhamptonu leta 2008

Vir: Betdaq and Betfair Arbitrage, 2011
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Recimo, da na Betdaqu pri kvoti 16,00 stavimo na Denton Diva 6 funtov in na Betfairu na istega
konja ponudimo stavo za 9,8 funtov pri kvoti 9,8. Ponudbe in povpraševanja je v obeh primerih
dovolj, tako da če stavo izvršimo pravočasno, potem ni tveganja. Tabela 4 pokaže, da če Denton
Diva res zmaga, prejmemo 90 funtov profita na Betdaq, vendar jih na Betfair izplačamo 86,24
tako, da je naš dobiček 3,76. Če pa zmaga kateri koli drugi konj, je naš dobiček vedno 3,80, saj
izgubimo 6 funtov na Betdaq, vendar nam še vedno ostane 9,8 funtov na Betfairu, ki jih je nekdo
stavil na našo ponudbo, misleč, da bo Denton Diva res zmagal.
Tabela 4: Pozicije, razplet dogodkov in potencialni dobiček pri izvedbi arbitraže na konja
Denton Diva
Pozicija-stavna
borza/Razplet
dogodka
Back Denton
Diva – Betdaq
&
Lay Denton Diva
– Betfair

Zmaga Denton
Diva

Zmaga kateri koli
drug konj

+£90,00

-£6,00

-£86,24

+£9,80

Dobiček
Zmaga Denton
Diva

£3,76

Zmaga kateri koli
drug konj

£3,80

Priloga 5: Swing Trading
Swing Trading pomeni, da na isti dogodek izvedemo back in lay stavo pri različnih kvotah. To
pomeni, da stavimo na back ali lay način pri trenutni kvoti in nato kasneje še enkrat stavimo
ravno nasprotno prvi stavi. Večinoma to lahko naredimo tekom športnega dogodka. Swing
trading ima podoben koncept kot scalping, vendar je bolj dolgoročno usmerjen in ponavadi
omogoča višje razlike v fluktuaciji kvot. Tako kot scalping ni brez tveganja oziroma je celo bolj
tvegana oblika tradinga, velja, da dlje kot ostanemo v trgu z odprtimi pozicijami več tvegamo, da
se bo zgodilo nekaj nepredvidljivega. (Beginners Guide to Trading on Betfair, januar 2011)
Če vzamemo primer iz Priloge 2, kjer smo stavili na Medino Garrigues pri kvoti 1,14, lahko
tekom dogodka, ko Garriguesova že povede in stavci pričakujejo njeno zmago, ponudimo stavo
na Garriguesovo pri nižji kvoti, recimo 1,07, kot to prikazuje Slika 6. S tem sicer zmanjšamo
dobiček iz 14 evrov na 7 evrov, vendar si zagotovimo nek dobiček, četudi Tsurenkova kasneje
izvede preobrat in celo zmaga dvoboj.
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Slika 6: Prikaz spremembe kvot tekom dvoboja Medina Garrigues - Tsurenko

Priloga 6: Marže stavnic – razlaga termina overround
Če hočemo zares dobro razumeti, kako je možno, da stranke pri Betfairu dobijo višje kvote in s
tem večjo vrednost ponudbe, je pomembno, da razumemo pomen besede overround. Kvote na
trgih Betfair naj bi odsevale v povprečju mnogo bolj realno verjetnost možnega izida kot kvote
na običajnih stavnicah, saj na Betfairu vanje niso vgrajene marže stavnic.
Stavnice se nagibajo k temu, da sprejmejo stave na izid dogodka v takem razmerju, da jim to
zagotavlja dobiček ne glede na izid dogodka. To dosežejo predvsem s prilagajanjem pravih kvot
v svojo korist. Tako stavnice izplačajo dobitke, sprejete na njihove kvote, kar je manj, kot če bi
izplačali dobitke na prave kvote. (Wikipedia, Mathematics of bookmaking b.l.) Ta praksa jim
omogoči razliko, ki predstavlja njihov dobiček.
Primer: Nogometna tekma se lahko konča z zmago domačih, neodločenim izidom ali zmago
gostov. Predpostavimo, da kvote v drugem stolpcu Tabele 5 predstavljajo prave verjetnosti
vsakega od treh možnih izidov v prvem stolpcu. Kvote na primeru so prirejene iz britanskega oz.
frakcijskega sistema v evropski oz.decimalni sistem za lajžje razumevanje slovenskemu bralcu.
Primer si v frakcijskih kvotah, kjer je kvota 2,0 zapisana kot 1/1, bralec lahko ogleda na
Wikipediji pod temo Mathematics of bookmaking. Isto velja za Tabelo 6 in Tabelo 7.
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Tabela 5: Realne kvote in relativne verjetnosti izidov neke nogometne tekme
Možen Izid
Zmaga domačih
Neodločen izid
Zmaga gostov

Kvota
2,0
3,0
6,0

Relativna Verjetnost
50 %
33⅓ %
16⅔ %
100 %

Vir: Wikipedia, b.l.

Te kvote lahko predstavimo tudi z relativno verjetnostjo v tretjem stolpcu. To naredimo tako, da
1 delimo z vsako od kvot. Če seštejemo vse procente v tretjem stolpcu, dobimo v četrti vrstici
100 %, kar predstavlja poštene kvote oziroma angleško fair book. Toda stavnica (angl.
bookmaker) bo te kvote rahlo spremenila v svojo korist, saj si želi zagotoviti dobiček ne glede na
izid dogodka. Recimo, da stavnica spremeni kvote na način, kot je prikazano v Tabeli 6, in s tem
tudi njihovo relativno verjetnost.
Tabela 6: Prilagojene kvote in posledične relativne verjetnosti izida neke nogometne tekme
Možen izid
Zmaga domačih
Neodločen izid
Zmaga gostov

Prilagojena kvota
1,80
2,80
5,0

Relativna verjetnost
55 5⁄9 %
35 5⁄7 %
20 %
11117⁄6 3%

Vir: Wikipedia, b.l.

Kot lahko vidimo, seštevek relativnih verjetnosti tokrat pokaže 11117⁄63 % oziroma 111,27 %. Ta
vsota, ki presega 100 %, je znana kot »overround« in predstavlja potencialni profit stavnice, če
ima dovolj sreče, da sprejme stave v enakih proporcijah.12 V idealni situaciji torej stavnica
sprejme za 111,27 € vplačanih stav in izplača 100 € (poleg vrnjenih vplačil) ne glede na izid
dogodka, kar pomeni, da ustvari 11,27 € dobička na ta nogometni dogodek. Ta dobiček
predstavlja 10,1 % dobička na vplačane stave (11,27×100/11,27). Primer je predstavljen tudi v
Tabeli 7.
Tabela 7: Izplačilo stavnice glede na prilagojene kvote stavnic
Možen izid
Zmaga domačih
Neodločen izid
Zmaga gostov

Izplačilo stavnice
55,56 € × 1,80 = 100,00 €
35,71 × 2,80 = 100,00 €
20,00€ × 5,0 = 100,00 €
Vir: Wikipedia, b.l.

Kvote na stavnih borzah, kot je Betfair, torej predstavljajo boljšo informacijo o verjetnosti izida
posameznega dogodka in ponujajo strankam, ki stavijo preko stavnih borz, na dolgi rok večjo
verjetnost, da pri tem zaslužijo. Stavne borze tako karakterizirajo nižje stroške transakcij in
12

Razlaga, kako stavnice dosežejo dobiček ob neenakih proporcijah in kako uporabljajo pričakovanja, statistiko ter
kako se določajo kvote, bi presegala namen tega diplomskega dela. Zgornji primer je prirejen po primeru, ki ga
najdemo na spletni strani http://en.wikipedia.org/wiki/Mathematics_of_bookmaking, le da so frakcijske (britanski
stil kvot) kvote zamenjane z decimalnimi kvotami (evropski stil kvot). Bralec, ki bi želel o tem izvedeti več, lahko v
tuji ali internetni literaturi pobrska pod termini: bookmaking, Dutch book, Parimutual betting, Odds probability,
mathematics of gambling, mathematics of bookmaking itd.
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informacij. Marža na njih pa je konstantno nižja in skorajda nerelevantna v primerjavi z
običajnimi stavnicami, tudi če upoštevamo provizije, ki jih zaračuna Betfair na dobiček
zmagovalne stave.
Analiza v Tabeli 8 kaže razliko v overroundu med Betfairom in tremi klasičnimi stavnicami pri
stavi na zmagovalca Svetovnega nogometnega prvenstva leta 2006.
Tabela 8: Razlika v overroundu med Betfairom in konkurenti za zmagovalca Svetovnega
nogometnega prvenstva 2006
Ekipe
Brazilija
Anglija
Nemčija
Argentina
Italija
Francija
Nizozemska
Španija
Portugalska
Češka
Švedska
Hrvaška
Mehika
Over-Round

Svenskaspel
William Hill
Landbrokes
Betfair
3,50
3,25
3,50
3,85
9,0
7,0
8,0
8,6
9,0
9,0
8,0
9,8
7,50
9,9
9,0
10,0
9,0
9,0
9,0
12,0
13,0
15,0
13,0
14,5
12,0
13,0
13,0
18,0
15,0
15,0
15,0
18,5
20,0
23,0
23,0
27,0
30,0
34,0
26,0
40,0
30,0
41,0
41,0
42,0
75,0
67,0
51,0
110,0
50,0
51,0
41,0
60,0
112,9
111,6
112,0
100,92
Vir: An Alternative Exchange. An Analysis of Betting Exchanges, 2011

Priloga 7: Dinamičnost stav v živo
Pri Betfairu se večina stav sklene med športnim dogodkom, če so stave med dogodkom seveda
mogoče, kar v večini primerov je. Stave med potekom dogodka oziroma stave v živo (angl.
inplay betting, live betting) so pri Betfair izjemno dinamične. Kvote močno nihajo in vsota
sklenjenih stav se tekom dogodka močno poveča. Sliki 7 in 8 prikazujeta primer za finale
svetovnega prvenstva v kriketu, ki je potekalo v Indiji 2. aprila 2011. Prva slika prikazuje
posnetek trga pred začetkom finala, druga pa v zadnji minuti finala. Ob polju 'matched' lahko
opazimo razliko med vsoto sklenjenih stav. Pred začetkom je bilo sklenjenih za slabih 5
milijonov evrov oziroma 4.983.112 evrov stav, medtem ko je tekom finala ta vsota narasla na
48.351.045 evrov.
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Slika 7: Vsota sklenjenih stav pred pričetkom finala v kriketu 2011: Indija – Šrilanka

Slika 8: Vsota sklenjenih stav tik pred koncem finala v kriketu 2011: Indija – Šrilanka
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