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UVOD
Pred letom 1950 je bilo v ekonomiji vedenje potrošnikov zanemarjeno področje, saj so
malo pozornosti posvečali izoblikovanju preferenc kupcev, povpraševanju in potrošnji.
Zato je bila analiza tako imenovanega iracionalnega vedenja potrošnikov še posebej
zapostavljena. Marshall (1890), ki je bil eden najbolj vplivnih ekonomistov svojega časa, v
svojih študijah ni upošteval medosebnih učinkov na koristnost, kljub temu, da se je zavedal
tega problema. Najverjetneje zato, ker se mu je zdelo, da bi to naredilo shematsko
obravnavo preveč kompleksno. Glavni problem je bil v povezavi med skupnim in
individualnim povpraševanjem. Če bi ekonomisti priznavali nedodajanje pri individualnih
povpraševanjih, bi bil izračun skupnega povpraševanja precej bolj kompleksen. Temu so se
izognili, ker niso mogli ponuditi prepričljive teoretične razlage družbeno preferiranih
znamk potrošnikov, ki je temelj moderne teorije potrošnje.
V preteklosti se je luksuzna ponudba prvič pojavila v zelo omejenih količinah in ob zelo
visokih cenah ter bila tako na voljo zgolj bogatim (Dubois & Paternault, 1995). Desetletja
je trajal proces, da je luksuzna ponudba postala na voljo širši javnosti in dostopna tudi
srednjemu razredu. Današnji srednji sloj je bolj premožen in sofisticiran, kar pomeni, da se
proizvajalcem luksuznih dobrin ni potrebno odpovedati privlačnim maržam z razlogom, da
bi prodali večje količine svojih izdelkov (Granot, Russel, Brashear, & Thomas, 2013). Leta
2011 je bil evropski delež na trgu luksuznih dobrin vreden 238,9 milijard dolarjev. Do
takšne rasti je prišlo v veliki meri zaradi globalne demokratizacije luksuza, saj dobrine, ki
so bile nekoč namenjene zgolj redkim posameznikom, sedaj troši večji segment populacije.
Poleg tega rastoči srednji sloj iz razvijajočih ekonomij, kot je denimo Kitajska, izraža
povečano željo po luksuznih dobrinah. Od leta 2005 do 2007 je kitajski srednji razred
zrastel s 65,5 milijona ljudi na 80 milijonov in urbani potrošniki so krivi za 60% rast med
kupci luksuznih dobrin (Lannes & Han, 2010).
Koncept »starega luksuza« sega nazaj do Veblena (1899), ki je trdil, da premožni
komunicirajo prednost v socialnem stanu z nakupovanjem. Še bolj pomembno pa je, da
navzven razkazujejo luksuzne dobrine kot medaljo statusa (Veblen, 1994). Na podoben
način je tudi John Rae (1905) obravnaval razkazovalno potrošnjo, modo in sorodne
vsebine. Tako je glavna razlika med »starimi« luksuznimi dobrinami in njihovo potrošnjo
ter »novim luksuzom« (angl. populence – popular opulence), element prikazovanja in
stopnja, do katere le-ta pride (Granot & Brashear, 2008).
Potrošnjo luksuznih dobrin delimo v tri skupine. Poznamo: učinek vagona, razkazovalno
potrošnjo in Veblenov učinek. Do učinka vagona pride, ko potrošniki želijo nositi obleke,
kupovati izdelke, početi stvari kot njihovi vrstniki. Torej ko se želijo pridružiti množici. Na
drugi strani pa obstajajo ljudje, ki iščejo ekskluzivnost s posebnim stilom, hrano,
avtomobili, ali čemer koli drugim, saj se s tem želijo ločiti od množice (Leibenstein, 1950).
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Namen magistrskega dela je ugotoviti, katere luksuzne dobrine potrošniki v Sloveniji
zaznavajo kot luksuzne ter kateri so razlogi za nakup teh dobrin. V delu bomo skušali
dokazati, da je glavni razlog za nakup luksuznih dobrin razkazovanje socialnega stanu. Na
podlagi opredeljenih teoretičnih izhodišč bo v empiričnem delu naloge oblikovana
kvalitativna raziskava, s pomočjo katere bomo skušali priti do razlogov, ki stojijo za
nakupom luksuznih dobrin. Le-te pa bomo poizkusili povezati s teorijo.
Temeljni cilj magistrskega dela je z vsebinsko in teoretično metodologijo raziskati
motivacije za nakup luksuznih dobrin in določiti, katere dobrine so zaznane kot luksuzne v
Sloveniji. Za dosego temeljnega cilja magistrskega dela bo izvedena empirična analiza.
Raziskovalno vprašanje, ki je zastavljeno, je: kakšne so motivacije za nakup luksuznih
dobrin potrošnikov v Sloveniji ter katere dobrine slovenski potrošniki zaznavajo kot
luksuzne.
Da bi lahko lažje odgovorili na tako široko zastavljeno raziskovalno vprašanje, so bila
postavljena še 4 raziskovalna podvprašanja.





Kdo kupuje luksuzne dobrine?
Kaj kupujejo?
Katere dobrine potrošniki zaznavajo kot luksuzne?
Zakaj potrošniki kupujejo luksuzne dobrine?

Magistrsko delo je razdeljeno na teoretični in empirični del. V prvem poglavju teoretičnega
dela bomo obravnavali osnovne koncepte povpraševanja in ponudbe ter koristnost kot
orodje za analizo nakupnih odločitev, ki služi kot osnova na nadaljnjo obravnavo tematike
magistrskega dela. V sledečem poglavju se bomo poglobili v izjeme, prisotne v zakonu o
povpraševanju s poudarkom na Leibensteinovi (1950) obravnavi snobovskega učinka,
Veblenovega učinka ter učinka vagona. V tretjem poglavju se bomo bolj natančno posvetili
tem pojavom ter značilnostim in razlikami med njimi.
V empiričnem delu magistrskega dela je predstavljena kvalitativna raziskava, izvedena na
izbranem vzorcu kupcev luksuznih izdelkov. Uporabljena je bila metoda fokusne skupine,
kjer sem s pogovorom pridobila odgovor na raziskovalno vprašanje. Starostno je bila
skupina homogena (od 24 do 26 let), obsegala je 6 udeležencev obeh spolov (4 moški, 2
ženski). Pri delno strukturiranem pogovoru je bil v pomoč opomnik, pogovor pa je bil v
celoti posnet in zapisan v obliki transkripcije.

2

1

KORISTNOST: ORODJE ZA ANALIZO NAKUPNIH
ODLOČITEV

Ekonomisti so zgradili preprosto teorijo potrošnikove izbire, ki temelji na hipotezi, da vsak
potrošnik zapravi svoj dohodek na način, ki mu prinese največje zadovoljstvo ali
koristnost. Pred stotimi leti so si zamislili uporabnost kot kazalec zadovoljstva, ki ga oseba
dobi s porabo nekaterih dobrin in bili mnenja, da je uporabnost lahko merjena neposredno
v enakih psiholoških enotah, katere so poimenovali utili. Postopoma so se začeli zavedati,
da je to nepotrebno in praktično nemogoče, ker nihče ne more vedeti, koliko je zares en
util. Torej, če se vprašamo, koliko utilov smo dobili ob ogledu zadnje kino predstave, ne
bomo imeli odgovora. Če pa se vprašamo, koliko hamburgerjem bi se odrekli za eno kino
predstavo, pa je stvar že drugačna. V tem primeru so enota mere hamburgerji in ne utili
(Baumol & Blinder, 2003, str. 61).
Da bi lahko bolje ilustrirali problem konkurenčnih posledic endogene vrednosti statusnega
izdelka, si lahko zamislimo trg z dvema statusnima dobrinama. Dobrini A in B tekmujeta
za povpraševanje strank višjega razreda, ki bi rade uporabile statusno dobrino z namenom
medsebojnega signaliziranja svoje identitete. V tem primeru se potrošna vrednost izdelka
A poveča, ko (1) se delež strank višjega razreda v celotni bazi izdelka A poveča ali (2) ko
se delež strank visokega razreda med ljudmi, ki nimajo izdelka, zmanjša. Prvi učinek je
nastal zaradi povečane koristnosti potrošnika, če kupi izdelek A. Drugi pa je nastal zaradi
zmanjšanja potrošnikove koristnosti, če ne kupi nobenega izdelka. Preverimo lahko tudi,
kaj se bo zgodilo, če se cena izdelka B zmanjša in ima za posledico to, da se izdelek B
proda več strankam višjega razreda. Sklepajmo, da je cena izdelka B dovolj visoka in da
nižja cena ne privleče veliko strank izven višjega segmenta. V tem primeru bo imela
povečana prodaja izdelka B dva učinka na povpraševanje po izdelku A: negativen učinek
potencialnega odvzema povpraševanja od izdelka A s tem, ko se poveča vrednost izdelka B
in pozitiven učinek povečanja potrošnikove vrednosti za oba izdelka, ker je delež strank
višjega razreda med tistimi, ki ne bodo kupili nobenega izdelka, zrastel. Če drugi učinek
prevlada nad prvim, lahko vodi do protislovnega izida, da zmanjšanje cene enega izdelka
rezultira v povečanju povpraševanja po obeh izdelkih. Z drugimi besedami, ko bi lahko
dva statusna izdelka delovala kot substituta pri funkciji potrošnikove koristi, bi lahko bila
tudi komplementa v funkciji dobička podjetja (Baumol & Blinder, 2003).
Študija Kuksova in Yinga (2012) prikazuje veljavnost tega skozi formalni model dveh
izdelkov, katera tekmujeta na trgu z dvema segmentoma potrošnikov višjega razreda in
enim nižjerazrednim segmentom. Lahko predvidevamo, da potrošniki vrednotijo, kako jih
drugi potrošniki zaznavajo ter da je njihova vrednost odvisna od tega, kako bo imetje tega
izdelka vplivalo na mnenje drugih potrošnikov o njih1. Iz tega lahko izpeljemo, da
1

Mikro modeliranje odvisnosti od vrednosti imetja statusne dobrine, kot da prihaja iz njene družbene
funkcije, nam omogoča endogeniziranje funkcionalne oblike te vrednosti. Zlasti taka vrednost kaže tako
snobovski učinek kot tudi učinek vagona.
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zmanjšanje cene enega izdelka lahko vodi v povečano povpraševanje po obeh izdelkih in
še naprej potrjujemo te kontra-intuitivne rezultate z eksperimentom, v katerem sodelujoči
igrajo potrošnike in izberejo, katerega izmed dveh izdelkov bi kupili glede na ceno in
njihovo družbeno izplačilo v naslednji igri. V tem eksperimentu sta se avtorja s tem, ko sta
obdržala ceno enega izdelka konstantno in spreminjala cene ostalih izdelkov, osredotočila
na preverjanje spremembe v povpraševanju po enem izdelku kot rezultat spremembe cene
drugega izdelka. V skladu z napovedjo modela najdemo znatno povečanje povprečnega
povpraševanja po izdelku s konstantno ceno, ko se je cena ostalih izdelkov povečala. Taka
primerjalna statika lahko vodi do ravnovesja rezultatov - nižja cena enega podjetja koristi
obema tekmecema, ko so cene določene tako, da optimalno predstavljajo povpraševanje in
dejavnike stroškov. Še en rezultat do katerega sta prišla je, da naj monopolist, ki ima oba
izdelka, postavi ceni obeh svojih izdelkov nižje, kot bi jih konkurenti z enim izdelkom.
Tako bo na trgu statusnih dobrin horizontalna integracija vodila bolj verjetno k nižjim kot
k višjim cenam, tudi pri utilitarnih izdelkih. S primerjanjem ravnovesnih izidov na trgu
monopolista z enim izdelkom in duopolnim trgom, lahko ugotovimo, da konkurenca (vstop
še enega podjetja) lahko poveča ali zmanjša dobiček prvega na trgu. Poleg tega lahko
konkurenčni vstop koristi prvemu na trgu, tudi ko vstopajoči spelje polovico strank, ki bi
sicer kupovale od prvega v primeru, če drugi ne bi vstopil na trg (Kuksov & Ying, 2012).
Zakon o povpraševanju pravi, da nižja cena v splošnem poveča količino dobrine, ki so jo
ljudje na trgu pripravljeni kupiti. Zato so za večino dobrin tržne krivulje povpraševanja
padajoče. Nas pa zanima, ali obstajajo izjeme, torej dobrine, katerim povpraševanje zraste
ob višji ceni in ob katerih pogojih nastopi taka anomalija v teoriji povpraševanja.
Morgenstern (1948) je eden izmed prvih, ki je po preverjanju več vidikov zveze med
individualnimi in tržnimi krivuljami povpraševanja izpostavil, da v nekaterih primerih
tržna krivulja povpraševanja ni lateralna vsota vseh individualnih krivulj povpraševanja.
Vendar pa ni podal rešitve za ta problem. Omenil je le, da morda teorija iger lahko reši letega. Leibenstein (1950) se je nekoliko kasneje še bolj poglobil v preoblikovanje nekaterih
vidikov statične teorije povpraševanja potrošnikov in dovolil, da se sprosti ena izmed
osnovnih predpostavk te teorije – da je potrošnikovo vedenje neodvisno od potrošnje
ostalih. S tem je omogočil upoštevanje motivacij za nakup, ki v predhodnih teorijah niso
bile vključene. Na Leibensteinov (1950) prispevek se je opiral tudi Olaussen (2009), ki je
njegovo teorijo apliciral na lastno študijo o rekreativnem ribištvu.
Danes ekonomisti še vedno premalo pozornosti namenjajo načinom, na katere kupci
pridejo do družbeno navdihnjenih nakupnih odločitev. Vrzel med ekonomsko teorijo
povpraševanja in opazovanim vedenjem potrošnikov je manjša le ob obravnavanju marž.
Institucionalna ekonomija, ki sprejema dela Veblena, Mitchella, Commonsa, Myrdala in
Galbraitha, še vedno velja za področje izven prevladujoče (neoklasične) ekonomske misli.
Kljub temu pa ta šola največ prispeva k razvoju teorije potrošnikovega povpraševanja in
trženja (Mason, 1995).
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1.1 Z dohodkom omejeno povpraševanje
Ko ekonomisti uporabijo izraz povpraševanje, s tem ne mislijo zgolj na želje, potrebe,
zahteve ali preference. Povpraševanje se nanaša na dejanja potrošnikov, ki zapravljajo svoj
denar za stvari, ki si jih želijo. Povpraševanje predvideva, da potrošniki lahko plačajo neko
dobrino in da so pripravljeni tudi izplačati potrebni denar. Nekateri na primer sanjajo o
tekmovalnih konjih, omisli pa si jih lahko samo nekaj premožnih posameznikov.
Katerakoli izmed potrošnikovih izbir je podvržena eni izmed pomembnejših ovir, ki je vsaj
delno potrošnik ne more nadzorovati – omejenemu dohodku. Pomanjkanje dohodka je
očiten razlog, zakaj manj premožni potrošniki povprašujejo po manj računalnikih,
potovanjih in dragih restavracijah v primerjavi s premožnimi potrošniki.
Ker je dohodek omejen, in je tako redek vir, morajo biti nakupne odločitve potrošnikov za
različne dobrine soodvisne. Na primer število kino predstav, ki si jih lahko nekdo ogleda,
je odvisno od sredstev, ki jih je zapravil za nove obleke. Težko je razumeti krivulje
povpraševanja za posamezne dobrine brez upoštevanja krivulj povpraševanja za
alternativne dobrine. Količina povpraševanja po kino predstavah ni odvisna zgolj od cene
vstopnic ampak tudi od cene oblek. Torej lahko veliko znižanje oblek povzroči, da bo
potrošnik razmetaval z denarjem za obleke, ostalo pa mu bo zelo malo ali nič dohodka za
nakup kino vstopnice. Tako analiza potrošnikovega povpraševanja, ki se osredotoča zgolj
na eno dobrino naenkrat, izpusti bistveni del zgodbe. Da je analiza lažja, gledamo tudi na
izolirane izdelke s parcialno analizo in uporabljamo standardno poenostavljeno
predpostavko. Ta predpostavka zahteva, da vse ostale spremenljivke ostanejo
nespremenjene (Baumol & Blinder, 2003).

1.2 Analiza vedenja ljudi
Denar sam po sebi je lahko zelo nepopolno merilo za uporabnost. To je zato, ker se
vrednost denarja spreminja glede na razmere. Na primer če zadenemo 10 milijonov na
loteriji, dodatni euro doprinese bistveno manj k naši blaginji, kot bi pred tem. Po tem, ko
smo zadeli na loteriji, brez problema kupimo sendvič za 9€, prej bi pa zanj plačali največ
3€. Ta razlika ne pomeni, da imamo zdaj sendviče trikrat raje kot prej. Posledično to
pomeni, da ko se denar uporablja kot kazalec uporabnosti, postane kazalec potrošnikovega
psihološkega odnosa do dobrin, ki jih kupi. Koncept denarne koristnosti uporabljamo, ker
je znano, kako jo lahko izmerimo, medtem ko ni mogoče izmeriti, kaj se dogaja znotraj
potrošnikovih misli. Ta koncept je tudi izjemno uporaben za analizo vedenja potrošnikov –
koliko bodo potrošniki zapravili, da kupijo eno dobrino (Baumol & Blinder, 2003).

1.3 Skupna in mejna koristnost
Skupno denarno korist nekega svežnja dobrin potrošnika lahko definiramo kot največji
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seštevek denarja, ki se mu bo ta oseba pripravljena odreči za te dobrine. Zamislimo si, da
ima nekdo rad pico in načrtuje nakup štirih pic za svojo zabavo, ob tem pa je omejen z
dohodkom. Če to upoštevamo, se ta oseba odloči, da je pripravljena kupiti 4 pice v
primeru, da stanejo do 52€. Če bodo stale več, jih ne bo kupil. Temu pravimo, da je
skupna koristnost štirih pic za tega človeka enaka 52€. To je maksimalna količina
denarja, ki jo je pripravljen zapraviti za te pice.
Skupna denarna koristnost meri vrednotenje eura od koristi, ki izhaja iz celotnih nakupov
neke dobrine v določenem obdobju. Skupna koristnost je tista, ki je kupcu zares
pomembna. Da bi razumeli, katere odločitve najbolj efektivno spodbujajo skupno
koristnost, moramo upoštevati tudi soroden koncept mejne koristnosti. Mejna koristnost
ne meri našega cilja, ampak je orodje za analizo, koliko dobrin kupiti, da bomo imeli našo
skupno koristnost na čim višji ravni. Nanaša se na dodatek k celotni koristnosti, ki jo kupec
pridobi z nakupom dodatne enote neke dobrine. Avtorja Baumol in Blinder (2003)
navajata, da si kot primer lahko predstavljamo, če smo prejšnji mesec zaužili 2 pici, je
mejna koristnost kazala, koliko dodatnega užitka bi prejeli s povečanjem naše potrošnje na
3 pice. Preden pokažemo, kako mejna koristnost pomaga najti število nakupov, ki naj jih
opravimo, da bi celotno koristnost imeli na najvišji mogoči stopnji, moramo sprva
ugotoviti, kako se ti dve stvari izračunata in kaj pomenita.
Tabela 1: Celotna in mejna koristnost za pico v tem mesecu

€

€

Vir: W. J. Baumol & A. S. Blinder, Microeconomics: Principles and Policy, 2003, tabela 4-1.

Tabela 1 nam pomaga ločiti med mejno in celotno koristnostjo ter določiti povezavo med
njima. Prva dva stolpca kažeta koliko skupne koristnosti imamo od različnih količin pic, od
0 do 8 na mesec. Na primer, ena pica je vredna točno 15€ za nas, dve sta nam vredni 28€
skupno in tako naprej. Mejna koristnost je razlika med katerimakoli dvema naslednjima
skupnima predmetoma, ki nam dajeta korist. Če bi zaužili 3 pice (vredne 40.5€ za nas),
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nam dodatna pica prinese skupno koristnost 52€. Naša mejna koristnost je tako razlika med
dvema ali 11.5€.

1.4 Zakon o padajoči mejni koristnosti
S temi definicijami lahko sedaj predlagamo preprosto hipotezo o potrošnikovem okusu:
Več dobrine, kot jo ima potrošnik, manj mejne koristnosti bo dodatna enota
prispevala k vsesplošnem zadovoljstvu, če vse ostalo ostane nespremenjeno.
Ideja temelji na predpostavki, da ima vsaka oseba hierarhijo potreb za določeno blago. Vse
te uporabe imajo vrednost, vendar so nekatere bolj vredne kot druge. Kot primer lahko
vzamemo pico. Če najprej upoštevamo svoj apetit za pico, bomo kupili dovolj pic, da
zadovoljimo lastni okus po njej. Pica nam lahko omogoči tudi zadovoljevanje socialnih
potreb. Namesto, da pojemo celo pico sami, imamo lahko družabni večer, na katerem se bo
jedlo pice. Prvi na seznamu je partner, sledi sostanovalec in po tem morda še kdo drug.
Torej, če kupimo eno samo pico, jo pojemo sami. Če kupimo drugo pico, jo delimo s
prijateljem, tretjo s sostanovalcem in tako naprej. Bistvo je, da vsaka pica doprinese nekaj
k našemu zadovoljstvu, ampak vsaka dodatna pica prinese manj kot je tista pred njo, ker
zadovoljuje nižjo prioritetno uporabo. Tretja kolona Tabele 1 ilustrira ta koncept. Mejna
koristnost (v nadaljevanju MU) prve pice je 15€, če smo toliko pripravljeni plačati. Druga
ni vredna več kot 13€, tretja 12.5€ in tako naprej, dokler nismo za šesto pico pripravljeni
plačati zgolj 5€.
V Sliki 1 prikazujemo krivuljo povpraševanja, ki smo jo izvedli iz Tabele 1 (prvi in tretji
stolpec). Točka D kaže, da je mejna koristnost četrte pice 11.5€, tako da ob višji ceni ne
bomo kupili četrte pice. Opazimo tudi, da je krivulja za MU padajoča, kar prikaže, kako
mejna koristnost pada s tem, ko se količina dobrine veča. V tem zakonu obstajajo tudi
izjeme. V primeru odvisnosti nekateri ljudje hočejo več neke dobrine, ki jim je pomembna.
Zbiralci znamk in alkoholiki so dober primer. Alkoholik, ki mu prvo pivo ugaja, se
četrtemu ali petemu sploh ne bo mogel upreti. V ekonomiji so taki primeri obravnavani kot
anomalije, ker za večino dobrin in ljudi mejna koristnost pada z večanjem porabe (Baumol
& Blinder, 2003).
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Mejna koristnost (cena) na pico

Slika 1: Krivulja mejne koristnosti (ali povpraševanja): Povpraševanje po pici v tem
mesecu

Vir: W. J. Baumol & A. S. Blinder, Microeconomics: Principles and Policy, 2003, slika 4-1.

Tabela 1 in Slika 1 prikazujeta še eno pomembno povezavo. Opazimo, da medtem ko
nekdo kupuje vedno več enot dobrine in ko se oseba premika dlje navzdol po tabeli, je
celotna koristnost vedno večja. Istočasno pa je mejna koristnost vedno manjša. Celotna
koristnost se povečuje, dokler je mejna koristnost pozitivna.

1.5 Optimalno nakupno pravilo
Z uporabo koncepta mejne koristnosti lahko analiziramo potrošnikovo izbiro. Vsak
potrošnik ima omejeno količino denarja, ki ga lahko zapravi in vedno izbira med več
dobrinami, ki ''tekmujejo'' za njegov denar. Lahko izbira med katerokoli količino pice, ki
bo dodala k njegovi skupni koristnosti. Ampak katera od teh količin mu bo prinesla
največjo neto korist? Če je pica edina stvar, ki jo namerava potrošnik kupiti, bi bilo to v
teoriji lahko izračunati. Potrebovali bi statistično tabelo, ki bi navajala vse alternativne
številke pic, ki naj bi jih lahko kupil. Tabela bi morala navajati neto koristnost, ki jo
prinese vsaka posamezna izbira. Morala bi vključevati celotno mejno koristnost, ki jo bo
dobil od določenega števila pic, če odštejemo koristnost, ki bi jo izgubil zaradi tega, ker jih
je moral plačati – oportunitetni stroški. Tako bi lahko preprosto prebrali optimalno izbiro iz
te imaginarne tabele – število pic, ki bi dajalo največjo neto koristnost (Baumol & Blinder,
2003).
Izračunavanje optimalne nakupne odločitve pa je mnogo bolj težavno, saj ne obstaja
resnična tabela neto koristnosti. Povečanje izdatkov za pico pomeni manj denarja na voljo
za ostale stvari in pripravljeni moramo biti uravnotežiti koristnosti zapravljanja denarja na
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eno izmed teh stvari v primerjavi z zapravljanjem zaradi drugih dobrin. Vse to pomeni, da
moramo najti bolj učinkovito tehniko za ocenjevanje optimalnih nakupov pic in ostalih
dobrin. Ta tehnika je mejna analiza. Mejna analiza predpostavlja, da stranke pri
sprejemanju optimalnih nakupnih odločitev upoštevajo načelo maksimizacije celotne neto
koristnosti.
Analizo optimalnega procesa odločanja je mogoče primerjati s procesom plezanja na hrib.
Zamislimo si možnost, da kupimo samo eno pico. Potem predvidevajmo, da bomo kupili
dve pici in tako naprej. Če nam dve pici dajeta višjo celotno neto koristnost od ene pice, si
lahko predstavljamo, da se pomikamo višje po hribu celotne neto koristnosti. S
kupovanjem več pic se lahko pomikamo vedno višje, dokler z določeno količino ne
dosežemo vrha – optimalne nakupne količine. Če po tem kupimo še dodatno enoto pice, se
bomo začeli spuščati po hribu. Slika 2 prikazuje tak hrib in opisuje, kako se celotna neto
koristnost spreminja s spreminjanjem števila kupljenih pic. V točki M (pri nakupu štirih
pic) je neto koristnost največja. Na kateri koli točki desno od M smo presegli optimalni
nakup. Smo na strani hriba, ki pada navzdol, ker smo kupili več pic kot je potrebno z
vidika maksimiranja neto koristnosti.

Celotna neto koristnost

Slika 2: Iskanje optimalne nakupne odločitve za pico: maksimiranje celotne neto
koristnosti

Hrib celotne
neto koristnosti

neto

Število pic
Vir: W. J. Baumol & A. S. Blinder, Microeconomics: Principles and Policy, 2003, slika 4-2.

Kako mejna analiza pomaga najti tisto optimalno nakupno količino in kako opozarja, če
načrtujemo premajhen ali prevelik nakup? To prikazujemo v Tabeli 2 na osnovi
hipotetičnega primera. Mejna koristnost tretje pice je denimo 12.5€. To pomeni, da je
celotna koristnost, ki jo dobimo od teh treh pic (40.5€) točno za 12.5€ višja od celotne
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koristnosti, ki jo dobimo od dveh pic (28€). Zato je mejna koristnost tretje pice količina, ki
jo ta pica doda k naši celotni koristnosti. Dokler je mejna koristnost pozitivna, celotna
koristnost narašča.
Tabela 2: Seznam optimalnih količin pic, ki jih lahko kupimo po alternativnih cenah
Cena (€)
3
5
8
11.5
12.5
13
15

Količina pic na mesec
7
6
5
4
3
2
1

Vir: W. J. Baumol & A. S. Blinder, Microeconomics: Principles and Policy, 2003, tabela 4-2.

To prikazuje pozitivno stran nakupa, ampak taka transakcija ima tudi drugo stran – znesek,
ki ga moramo plačati za nakup. Domnevajmo da je cena pice 11€. Potem je mejna
koristnost tretje pice mejna koristnost minus cena, 12.5€ minus 11€, ali 1.5€. To je znesek,
ki ga tretja pica doda k naši celotni koristnosti (glej tretjo in četrto vrstico Tabele 1). Torej
smo resnično na boljšem, če imamo tri pice, kot če bi imeli samo dve. To logiko lahko
posplošimo, da pokažemo, kako mejna analiza reši problem iskanja optimalne nakupne
količine ob ceni dobrine, ki jo kupujemo.
Pravilo 1: Če je mejna neto koristnost pozitivna, kupec kupuje premajhno količino, da bi
maksimiral celotno neto koristnost. Ker mejna koristnost presega ceno, lahko kupec
poveča celotno neto koristnost z nakupom dodatne enote proizvoda. Drugače povedano,
pozitivna mejna neto koristnost pomeni, da celotna neto koristnost še vedno raste. Kupec
še vedno ni kupil dovolj izdelkov, da bi prišel na vrh hriba.
Pravilo 2: Nobena kupljena količina, za katero je mejna neto koristnost negativno število,
ne more biti optimalna. V tem primeru lahko kupec pride do višje celotne neto koristnosti z
zmanjševanjem kupljene količine. Splezal je preveč visoko na hribu neto koristnosti in
prešel najvišjo točko, s tem pa se je začel spuščati po hribu.
Tako nam ostane samo ena izbira. Kupec ne more biti na vrhu hriba, če je mejna neto
koristnost (MU – P) večja od nič – to je, če je MU večja od P (cena). Podobno nakupna
količina ne more biti optimalna, če je mejna neto koristnost pri tej količini (MU – P)
manjša od nič – to je, če je MU manjša od P. Kupljena količina je lahko optimalna, da ima
kupec najvišjo mogočo celotno neto koristnost, samo če:
Mejna neto koristnost = MU – P = 0, torej če je MU = P
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(1)

Posledično hipoteza, da kupec izbere nakupe, ki imajo največji neto doprinos k celotni
koristnosti, vodi v naslednje optimalno nakupno pravilo:
Vedno se izplača stranki kupiti več neke dobrine, katere mejna koristnost (merjena v
denarju) presega svojo ceno, in manj dobrine katere mejna koristnost je manjša od njene
cene. Ko je mogoče, bi moral kupec kupiti količino vsake dobrine ob ceni (P) in mejni
koristnosti (MU) ko sta natančno enaki – to je, ob kateri:
MU = P

(2)

ker bodo samo te količine maksimirale celotno neto koristnost, ki jo kupec dobi od teh
nakupov, če upoštevamo dejstvo, da morajo te odločitve razdeliti denar, ki je na voljo med
vsemi nakupi.
Opazimo, da smo, kljub temu da si kupec zares želi maksimirati celotno neto koristnost,
uporabili mejno analizo kot vodič za optimalno nakupno količino. Mejna analiza služi
zgolj kot analitična metoda - sredstvo za dosego cilja.
Na kratko poglejmo grafično, kako osnovna logika mejnega načina razmišljanja vodi k
optimalnemu nakupnemu pravilu, MU = P. Poglejmo Sliko 1 in predpostavljajmo, da
Picerija Dvor trenutno prodaja pice po ceni 11€ (črta PP na grafu). Pri tej ceni 5 pic (točka
E) ni optimalen nakup, ker je 8€ mejne koristnosti pete pice manj od njene cene 11€. Bolje
bi bilo, če bi kupili samo 4 pice, ker bi nam ta izbira prihranila 11€ s samo 8€ izgube v
koristnosti - neto pridobimo 3€ zaradi odločitve, da kupimo eno pico manj. Zavedati se
moramo, da v praksi morda ne obstaja število pic, ob katerem je MU natančno enak P. V
našem primeru je četrta pica vredna 11.5€, med tem ko je peta pica vredna 8€ - nobena ni
natančno enaka svoji ceni 11€. Če bi lahko kupili vmesno količino (na primer 4.38 pic),
potem bi MU bil enak P. Ampak ker picerija ne bo prodala 4.38 pice, moramo najti
najboljšo rešitev. Kupimo štiri pice, pri katerih bo MU najbližje možno enakosti s P.
Pravilo za optimalni nakup pravi, da ne smemo kupiti količine, pri kateri je MU višji od
cene (točke kot so A, B in C v Sliki 1). Podobno ne bi smeli končati na točkah E, F, G in
H, na katerih je MU pod ceno. Najbolje je kupiti 4 pice (točka D), kjer je P približno enak
MU. Taka mejna analiza vodi naravno do pravila za optimalno nakupno količino.
Odločitev, da kupimo količino dobrine, ki pusti mejno koristnost višjo od cene, ne more
maksimirati celotne neto koristnosti, ker bo nakup dodatne enote doprinesel več k celotni
koristnosti, kot bi stal. Podobno ne more biti optimalno za kupca, da kupi količino dobrine,
ki pusti mejno koristnost manjšo od cene, ker bi potem zmanjšanje kupljene količine
prihranilo več denarja kot se odpovedalo koristnosti. Posledično lahko kupec maksimira
celotno neto koristnost samo, če kupljena količina pripelje mejno koristnost kar se da blizu
ceni.
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Opozorimo še, da je cena objektivna opazovana številka določena na trgu, medtem ko je
mejna koristnost subjektivna in odraža kupčeve preference. Ker posamezni potrošniki
nimajo moči, da vplivajo na ceno, morajo prilagoditi svoje nakupne odločitve tako, da
naredijo mejno koristnost vsake dobrine enako ceni, ki jo je postavil trg (Baumol &
Blinder, 2003).

1.6 Padajoča mejna koristnost in padajoče krivulje povpraševanja
Optimalno nakupno pravilo lahko uporabimo, da pokažemo, da zakon o padajoči mejni
koristnosti nakazuje, da so krivulje povpraševanja padajoče. Da bi to naredili, uporabimo
seznam mejnih koristnosti iz Tabele 2, da se odločimo, koliko pic bi radi kupili ob
določeni ceni. Iz Tabele 2 na primer vidimo, da se pri ceni 8€ izplača kupiti 5 pic, ker je
MU pete pice, ki jo naročimo 8€. Tabela 2 daje kar nekaj alternativnih cen in optimalnih
nakupnih količin, ki ustrezajo vsaki ceni, izpeljani na ta način. Ta tabela povpraševanja se
grafično prikaže kot krivulja povpraševanja iz Slike 1. Ta krivulja povpraševanja je rdeča
krivulja mejne koristnosti, za katero lahko opazimo, da ima negativen naklon, značilen za
krivulje povpraševanja.
Preverimo bolj natančno logiko, ki je osnova za negativno padajočo krivuljo
povpraševanja. Če kupujemo optimalno število pic in potem pade njihova cena, bomo
ugotovili da je naša mejna koristnost za ta proizvod zdaj nad novo, znižano ceno. Na
primer Tabela 2 nakazuje, da v primeru, da bo ena pica stala 12.5€, bo optimalna nakupna
količina 3 pice, ker je mejna koristnost četrte pice samo 11.5€. Če cena pade pod 11.5€, se
bo izplačalo kupiti četrto pico, ker njena mejna koristnost presega njeno ceno. Mejna
koristnost naslednje, pete pice pa je zgolj 8€. Torej, če bo cena ostala višja od 8€, se ne bo
izplačalo kupiti pete pice, kot to pravi optimalno nakupno pravilo. Pozorni moramo biti
tudi na kritično vlogo zakona o padajoči mejni koristnosti. Če cena pade, bo potrošnik, ki
želi maksimirati celotno koristnost, moral kupiti več dobrine, do točke, pri kateri mejna
koristnost ustrezno pade. Glede na zakon padajoče mejne koristnosti lahko to storimo samo
na en način – s povečanjem nakupne količine.
Če pogledamo bolj iz praktičnega vidika smo opazili, da posamezniki uporabljajo dobrine
za različne stvari in te stvari imajo različne prioritete. Za nekoga bo na primer imelo večjo
prioriteto, da kupi pico za zmenek kot za sostanovalca. Če bi bila cena pice visoka, potem
bi bilo smiselno, da je kupi le toliko, da zadovolji višje prioritetne cilje – tiste, ki ponujajo
visoko mejno koristnost. Ko pa cena pade, se izplača kupiti večje količine dobrine – dovolj
tudi za manj prioritetno uporabo. Ista splošna predpostavka o potrošnikovi psihologiji je
osnova za zakon o padajoči mejni koristnosti in negativnem naklonu krivulje
povpraševanja. V resnici sta to dva različna načina za opisovanje potrošnikovih
predpostavljenih vedenj (Baumol & Blinder, 2003, str. 67).
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1.6.1 Primer: Paradoks diamant – voda
Sedaj lahko uporabimo analizo mejne koristnosti, da analiziramo paradoks Adama
Smitha2, katerega sam nikoli ni uspel razložiti – da so diamanti izjemno dragi, medtem ko
je voda v glavnem zelo poceni, čeprav se zdi, da ponuja mnogo več koristnosti. Rešitev
paradoksa diamant – voda je osnovana na razlikovanju med mejno in celotno koristnostjo.
Celotna koristnost vode – njena vloga kot življenjsko nujna potrebščina – je vsekakor
mnogo višja od celotne koristnosti diamantov. Ampak cena, kot smo opazili, ni direktno
povezana s celotno koristnostjo. Pravzaprav optimalno nakupno pravilo pravi, da se cena
nagiba k mejni koristnosti. Upravičeno lahko pričakujemo, da bo mejna koristnost vode
zelo nizka, medtem ko bo mejna koristnost diamantov izjemno visoka.
Ob normalnih pogojih je voda primerljivo poceni, da je lahko na voljo, tako da je njena
cena tudi v splošnem precej nizka. Potrošniki tako uporabljajo ustrezno velike količine
vode. Načelo padajoče mejne koristnosti torej potiska mejno koristnost vode navzdol za
tipično gospodinjstvo na nizko raven. Kot graf potrošnikovega presežka (Slika 2) nakazuje,
to pomeni, da bo njena celotna koristnost najverjetneje visoka.
Na drugi strani so visoko kvalitetni diamanti redki. Kot rezultat količina porabljenih
diamantov ni dovolj velika, da bi potisnila mejno koristnost diamantov navzdol zelo daleč,
tako da morajo kupci teh luksuznih stvari plačati visoko ceno zanje. Ko dobrina postane
bolj redka, njena mejna koristnost in cena na trgu rasteta, ne glede na velikost njene
celotne koristnosti. Prav tako bo, kot smo opazili, ker se porabi tako malo dobrine, njena
celotna koristnost najverjetneje primerljivo nizka, ne glede na njeno mejno koristnost.
Tako ima, kot mnogo drugih paradoksov, tudi paradoks diamant – voda enostavno razlago.
V tem primeru se moramo spomniti, da:
Redkost dviguje ceno in mejno koristnost, ter znižuje celotno koristnost. Četudi
celotna koristnost meri prednosti, ki jih potrošniki dobijo od njihovega nakupa, je
mejna koristnost tista, ki je (približno) enaka ceni.
1.6.2 Dohodek in povpraševana količina
Naša uporaba mejne analize je omogočila pregled zveze med ceno dobrine in količino, ki
bo kupljena. Zdaj pa si na kratko poglejmo, kako se povpraševana količina odziva na
spremembe v dohodku. Kot konkreten primer lahko razmislimo, kaj se zgodi s številom
kemičnih svinčnikov, ki jih bo potrošnik kupil, ko se njegov dohodek poveča. Zdi se skoraj
sigurno, da bo kupil več kemičnih svinčnikov kot prej, ampak to ne drži zagotovo. Dvig
2
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realnega dohodka lahko poveča ali zmanjša količino neke določene dobrine, ki jo
kupujemo.
Kako lahko povečanje dohodka vodi v to, da potrošnik kupi manj kemičnih svinčnikov?
Ljudje kupujejo nekatere dobrine in storitve samo zato, ker si ne morejo privoščiti nič
boljšega. Morda kupujejo rabljene avtomobile namesto novih. Lahko uporabljajo cenovno
ugodne kemične svinčnike namesto fino oblikovanih nalivnih peres ali pa kupujejo
rabljena oblačila namesto novih. Če se njihov realni dohodek poveča, lahko izpadejo iz
trga rabljenih avtomobilov in začnejo kupovati nove avtomobile ali pa kupujejo več
nalivnih peres in manj kemičnih svinčnikov. Tako povečanje realnega dohodka zmanjša
povpraševano količino cenenih kemičnih svinčnikov in rabljenih avtomobilov. Ekonomisti
so dobrine, katerim povpraševana količina pade s povečanim dohodkom poimenovali
inferiorne dobrine.
Inferiorna dobrina je dobrina, kateri povpraševana količina pade, ko se poveča kupčev
realni dohodek, ob vsem ostalem nespremenjenem (ceteris paribus).
Iz tega izhaja, da ekonomisti ne morejo podati natančnih sklepov o učinkih povečanja
potrošnikovega dohodka na povpraševano količino. Kljub temu pa za večino dobrin velja,
če se dohodek poveča, ceteris paribus, se bo povpraševana količina povečala. Takim
dobrinam pravimo normalne dobrine (Baumol & Blinder, 2003, str.70).
Normalna dobrina je dobrina, za katero se povpraševanje poveča, ko se poveča dohodek
in pade, ko se dohodek zmanjša ob konstantni ceni.
Poznamo še en tip normalnih dobrin, ki je redek in ima visoko ceno. Redkost dobrine je
lahko naravna ali umetna, vendar jo mora populacija zaznavati kot boljšo.
Luksuzna dobrina je tista, pri kateri se potrošniki ob enoodstotnem povišanju dohodka
odzovejo z več kot enoodstotnim povišanjem nakupov te dobrine (Prašnikar, Domadenik,
& Koman, 2008, str. 125).

1.7 Individualne in tržne krivulje povpraševanja
Do sedaj smo preučevali, kako so individualne krivulje povpraševanja pridobljene z logiko
potrošnikove izbire. Da bi razumeli, kako deluje tržni sistem, moramo izpeljati razmerje
med ceno in povpraševano količino na trgu kot celoti – tržno krivuljo povpraševanja
(Baumol & Blinder, 2003).
Tržna krivulja povpraševanja prikazuje, kako se celotna količina nekega
povpraševanega proizvoda s strani vseh potrošnikov na trgu, skozi neko določeno
obdobje spreminja ob spreminjanju cene proizvoda ob vseh ostalih dejavnikih
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nespremenjenih.
1.7.1 Tržno povpraševanje kot horizontalna vsota
V kolikor na odločitve posameznika pri nakupu ne vplivajo odločitve drugih potrošnikov,
dobimo tržno krivuljo povpraševanja z enostavnim (horizontalnim) seštevanjem
individualnih krivulj vseh potrošnikov, ki povprašujejo po dobrini. Slika 3 prikazuje
individualne krivulje povpraševanja DD in ZZ za dve osebi, Alexa in Naomi, in celotno
(tržno) krivuljo povpraševanja, MM. Alex in Naomi sta oba potrošnika izdelka.
Tržno krivuljo povpraševanja v Sliki 3 lahko enostavno izpeljemo na sledeči način:





izberemo si ustrezno ceno, na primer 10€.
pri tej ceni določimo Alexovo povpraševano količino (9 enot) iz njegove krivulje
povpraševanja v Panelu (a) in povpraševano količino Naomi (6 enot) iz njene krivulje
povpraševanja v Panelu (b). Upoštevati moramo, da so navedene količine prikazane z
daljico označeno z AA za Alexa in NN za Naomi.
Če dodamo povpraševano količino Alexa in Naomi ob ceni 10€ (daljica AA + daljica
NN = 9 + 6 = 15), dobimo celotno povpraševano količino na trgu. To da daljico CC s
celotno povpraševano količino, ki je enaka 15 enotam v Panelu (c).
Slika 3: Odnos med celotnim tržnim povpraševanjem in individualnim povpraševanjem
potrošnika

Vir: W. J. Baumol & A. S. Blinder, Microeconomics: Principles and Policy, 2003, slika 4-4.

Postopek ponovimo za vsako alternativno ceno, da dobimo ostale točke na tržni krivulji
povpraševanja, dokler se ne pojavi oblika celotne krivulje MM. Oster rob pri tržni krivulji
ob točki K se pojavi, ker ta cena ustreza ceni, ob kateri Alex, katerega vzorec
povpraševanja je drugačen od Naominega, prvi vstopi na trg. Ob vsaki zvišani ceni bo
samo Naomi pripravljena kupovati.
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1.7.2 Zakon o povpraševanju
Zakon o povpraševanju pravi, da nižja cena v splošnem poveča količino dobrine, ki so jo
ljudje na trgu pripravljeni kupiti. Zato so za večino dobrin tržne krivulje povpraševanja
padajoče.
Tako kot v primeru individualne krivulje povpraševanja pričakujemo, da se bo celotna
povpraševana količina na trgu premikala v nasprotni smeri, kot se bo cena. Ekonomisti
temu odnosu pravijo zakon o povpraševanju. Razložili smo, da so individualne krivulje
povpraševanja navadno negativno nagnjene zaradi zakona o padajoči mejni koristnosti. Če
se individualne krivulje povpraševanja obrnejo navzdol, potem predhodna razprava o
procesu dodajanja pomeni, da morajo biti tržne krivulje povpraševanja prav tako
negativne.
Tržna krivulja bo imela negativni naklon, tudi če ga individualne krivulje povpraševanja ne
bodo imele, ker niso vsi potrošniki enaki. Na primer, če knjigarna zniža ceno popularne
knjige, bo lahko pritegnila več strank, ampak malo strank, ki že imajo knjigo, bo kupilo še
eno kopijo. Podobno se ljudje razlikujejo v njihovem nagnjenju za pico. Pravi ljubitelji
vzdržujejo svoje nakupe pic tudi ob pretiranih cenah, medtem ko drugi ne jedo veliko pic,
tudi če bi jim jih ponudili zastonj. Ko cena pice raste, bodo manj navdušeni nad pico
popolnoma izpadli iz trga, na katerem bodo prepustili drago pico zgolj ljubiteljem pice.
Tako povpraševana količina pada, medtem ko cena raste preprosto zato, ker višje cene
povzročijo, da se dosti ljudi odpove navadi jesti pico. Seveda za mnoge dobrine nižje cene
spodbujajo nove stranke, da vstopijo na trg in ravno take stranke so (namesto negativno
padajočih krivulj povpraševanja) lahko najbolj pomembne za zakon o povpraševanju.
To je prikazano v Sliki 3, ko samo Naomi kupi proizvod ob ceni višji od D. Ob ceni, ki je
nižja od D bo tudi Alex kupil proizvod. Posledično je pod točko K krivulja tržnega
povpraševanja postavljena bolj v desno kot bi bila, če Alex ne bi vstopil na trg. Drugače
povedano, dvig cene z nivoja pod točko D na nivo iznad točke D bi zmanjšal povpraševano
količino zaradi dveh razlogov: (1) ker ima Naomina krivulja povpraševanja negativni
naklon in (2) ker bi Alex izpadel iz trga.
Tako lahko zaključimo, da zakon o povpraševanju stoji na dokaj trdnih temeljih. Če ima
individualna krivulja povpraševanja negativni naklon, potem bo tudi tržna krivulja
povpraševanja imela sigurno negativen naklon. Poleg tega ima lahko tržna krivulja
povpraševanja negativen naklon kljub temu, da ga individualne krivulje povpraševanja
nimajo.
1.7.3 Elastičnost
Vlada, podjetja, trgovine, potrošniki in sodišča potrebujejo način za merjenje, kako
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odzivno je povpraševanje na spremembo cene. Ekonomisti merijo odzivnost povpraševane
količine na spremembo cene s konceptom, ki mu pravimo elastičnost. Tržniki včasih
uporabijo ocenjene elastičnosti, da se odločijo, kakšno ceno bodo postavili za svoje izdelke
in ali bodo dodali nov model izdelka. Relativno položna krivulja povpraševanja, kot je
prikazana v Sliki 4 (b) kaže, da se potrošniki ostro odzovejo na spremembo cene – količina
po kateri povprašujejo pade za 2.5 enote (iz štirih enot na 1.5 enot), ko se cena dvigne na
10€. Torej povprašujejo po mnogo manj izdelka, tudi če se cena minimalno zviša. Taki,
»občutljivi« krivulji pravimo, da je elastična ali zelo elastična. Relativno strmi krivulji
povpraševanja, kot je prikazana v Sliki 4 (a) in kaže, da se potrošniki skoraj ne odzovejo na
spremembo v ceni, pravimo da je neelastična. V tej sliki zvišanje cene na 10€ vodi v
zmanjšanje količine zgolj za 1 enoto.

Cena na paket

Cena na paket

Slika 4: Hipotetične krivulje povpraševanja (5–1)

Povpraševana količina (a)

Povpraševana količina (b)

Vir: W. J. Baumol & A. S. Blinder, Microeconomics: Principles and Policy, 2003, slika 5-1.

Natančna mera, ki se uporablja za ta namen je cenovna elastičnost povpraševanja.
Elastičnost povpraševanja definiramo kot razmerje med procentualno spremembo v
povpraševani količini in s tem povezano procentualno spremembo v ceni. Povpraševanje je
elastično če na primer 10 % dvig cene zmanjša povpraševano količino za več kot 10 %.
Povpraševanje je neelastično, če tolikšen dvig cene zmanjša povpraševano količino za
manj kot 10 %.

2

IZJEME ZAKONA O POVPRAŠEVANJU

Opažene so bile tudi nekatere izjeme v zakonu o povpraševanju. Ena pogosta izjema se
pojavi, ko ljudje ocenjujejo kvaliteto na podlagi cene. Torej ko se jim zdi, da dražja
dobrina ponuja tudi višjo kvaliteto. Mnogo ljudi na primer kupuje blagovno znamko
Aspirin, tudi če je poleg nje na polici neoznamčen, generični aspirin z identično kemijsko
formulo in se prodaja po pol nižji ceni. Potrošniki, ki kupujejo blagovno znamko Aspirin
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bodo uporabili primerljivo ceno, da presodijo relativno kvaliteto med različnimi
znamkami. Lahko preferirajo znamko X bolj kot znamko Y, ker je X malo dražji. Če
znamka X zniža svojo ceno pod ceno znamke Y lahko potrošniki predvidevajo, da niso več
boljša izbira in resnično zmanjšajo svoje nakupe blagovne znamke X. Še en mogoč razlog
za pozitivno krivuljo povpraševanja je snobovski učinek. Če je delni razlog za nakup
Rolls-Roycea oglaševanje bogastva neke osebe, bo nižanje cene avtomobila znižalo
prodajo, tudi v primeru, da kvaliteta avtomobila ostane nespremenjena (Baumol & Blinder,
2003).

2.1 Institucionalna ekonomija
Institucionalna ekonomija se osredotoča na razumevanje vloge evolucijskega procesa in
vloge institucij v oblikovanju ekonomskega ravnanja. Njen prvotni poudarek je bil na
Veblenovi instinktivno orientirani dihotomiji med tehnologijo na eni strani in
»ceremonialno« sfero družbe na drugi strani. Ime in ključni elementi segajo do
Hamiltonovega članka iz leta 1919 (Scott, 1933). Institucionalna ekonomija poudarja širše
študije institucij in gleda na trge kot na rezultate kompleksnih interakcij teh številnih
institucij (na primer posamezniki, podjetja, države, družbene norme). Prejšnja tradicija se
danes nadaljuje kot vodilni heterodoksni pristop k ekonomiji (Chang, 2002).
Pomembna različica je nova institucionalna ekonomija s konca 20. stoletja, ki v analizo
vključuje kasnejše ugotovitve neoklasične ekonomije. Pravo in ekonomija sta bili dve
glavni temi objave Commonsa (1924) z naslovom Legal Foundations of Capitalism.
Vedenjska ekonomija je še ena izmed značilnosti institucionalne ekonomije, ki temelji na
tistemu, kar je znanega o psihologiji in kognitivni znanosti, namesto zgolj na preprostih
predpostavkah ekonomskega vedenja. Prav tako se osredotoča na učenje, omejeno
racionalnost in evolucijo (ne predpostavlja stabilnih preferenc, racionalnosti in
ravnovesja). To je bil osrednji del ameriške ekonomije v prvi polovici 20. stoletja, vključno
z znanimi ekonomisti kot so Veblen, Mitchell in Commons. Tradicionalni
institucionalizem zavrača zmanjšanje institucij na zgolj okuse, tehnologijo in naravo.
Okusi, skupaj s prihodnjimi pričakovanji, navadami in motivacijami, ne samo določajo
naravo institucij, ampak so omejeni in oblikovani s strani le-teh. Če ljudje živijo in redno
delajo v institucijah, bo to oblikovalo njihov pogled na svet.
Tradicionalni institucionalizem je izrazit odgovor na trenutno ekonomsko ortodoksnost.
Njegova ponovna vpeljava v obliki institucionalne politične ekonomije je zato izrecen
izziv za neoklasične ekonomiste, ker je osnovan na temeljni predpostavki, kateri
neoklasicisti nasprotujejo – da ekonomija ne more biti ločena od političnega in socialnega
sistema, v katerega je vpeta. Novi razvoji v ekonomski teoriji organizacij, informacij,
premoženjskih pravic (Lueck, 2008) in transakcijskih stroškov (Klaes, 2008) so skušali
integrirati institucionalizem v bolj sodobne razvoje ekonomije (Coase, 1998).
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Nova institucionalna ekonomija (angl. new institutional economics) je ekonomska
perspektiva, ki skuša razširiti ekonomijo z osredotočanjem na družbene in pravne norme
ter na pravila, ki so vzrok za ekonomsko aktivnost in z analizo, ki presega zgodnejše
institucionalne ekonomiste in neoklasično ekonomijo (Rutherford, 2001). Nanjo lahko
gledamo kot na razširitveni korak z vključitvijo vidikov, ki so bili izključeni v neoklasični
ekonomiji.

2.2 Literatura o medosebnih vidikih koristi skozi zgodovino
Preteklo literaturo o medosebnih vidikih koristnosti in povpraševanja lahko ločimo v tri
kategorije: sociologijo, ekonomijo blaginje in čisto teorijo (angl. pure theory). Sociološka
dela se ukvarjajo s fenomenom mode in razkazovalne potrošnje, ter njunim odnosom do
družbenega statusa in vedenja ljudi. Tak pogled na to zadevo je zaslovel zaradi Veblena –
čeprav Veblen, nasprotno od predstav ostalih ljudi, ni bil ne odkritelj niti prvi, ki je
pripravil teorijo razkazovalne potrošnje. John Rae-jevo delo izpred leta 1834 je precej na
široko opisovalo razkazovalno potrošnjo, modo in sorodne zadeve, zelo podobno kot
Veblen nekoliko kasneje. Rae je mnoge ideje pripisoval zgodnejšim pisateljem, celo do te
mere, da je zasledil razkazovalno potrošnjo pri rimljanskem poetu Horaciju.
Tradicionalni pogledi na luksuz se spreminjajo do te mere, da proizvajalci luksuznih
dobrin ne morejo nujno nadzirati zaznave njihove ponudbe v moderni dobi potrošnikovega
nadzora nad trgom (Granot et al., 2013). Achrol in Kotler (1999) sta opazila preskok pri
prevladi na trgu od proizvodnje do potrošnje. Prav tako sta razložila, da je najbolj radikalna
posledica za trženje ta, da ne more promovirati zgolj dobrin, ampak mora služiti tudi kot
svetovalec strankam.
Raziskava, katero so izvedli Granot et al. (2013) je pokazala, da luksuzne dobrine niso več
namenjene zgolj redkim posameznikom za razliko od Veblena (1994), ki trdi, da samo
bogati v vsaki družbi komunicirajo svojo prednost pred manj premožnimi z nakupovanjem
in razkazovanjem luksuznih dobrin. V mikroekonomiji je želja potrošnikov po tem, da
izražajo svojo osebnost preko svoje lastnine ali razkazovalne potrošnje še izpopolnjena
na ravni vsakega posameznika kot (1) učinek vagona – ko se potrošnikovo povpraševanje
po proizvodu poveča zaradi povečanega povpraševanja drugih ljudi – ali (2) snobovski
učinek – ko potrošnik kupuje manj neke dobrine, ker po njej mnogi povprašujejo.
Če pregledamo najbolj nedavne prispevke najprej in se premikamo nazaj po zgodovini,
najdemo primere sodobnih piscev, ki verjamejo, da so odkrili nekaj novega, čeprav so
samo ponovno odkrili tisto, kar je bilo povedano že leta prej. Tako Reder (1947) v svoji
obravnavi o teoriji gospodarske blaginje trdi, da obstaja še en tip zunanjih posledic, ki je
redko, če sploh kadarkoli, bil prepoznan v debatah o gospodarski blaginji. Pojavi se, ko
funkcija koristnosti posameznika vsebuje kot spremenljivke tudi količine dobrin, ki so jih
drugi potrošniki kupili. Lahko je pomanjkanje poznavanja pretekle literature tisto, kar je
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povzročilo, da Reder namiguje na to, da nihče prej tega še ni obravnaval. Tisti, ki so se
ukvarjali s tem primerom pred njim so Meade (1945), Pigou (1920), Cunynghame (1892)
in Rae (1905).
Podobnost v obravnavah tega problema, kot sta se ga lotila Reder (1947) in Rae (1905) je
na trenutke presenetljiva. Na podoben način Rae in Reder argumentirata, da omejitev
prodaje čistih luksuznih stvari lahko vodi zgolj v plus nekaterih in izgubo za nikogar, glede
na prihranjeno delo zaradi zmanjševanja proizvodnje čistih luksuznih dobrin. Iz konteksta
je razvidno, da je tisto, čemur Rae pravi čiste luksuzne dobrine (angl. pure luxuries),
enako dobrinam, ki pri Rederju vstopijo v tekmovalno potrošnjo (angl. competitive
consumption).
Eden izmed razlogov, da so bili medosebni učinki na povpraševanje prezrti v mnogih
študijah je ta, da Marshall (1890) le-teh ni upošteval v svojemu delu Principles of
Economics. Iz njegovega dela vemo, da se je zavedal tega problema. Cunynghame (1892)
in Pigou (1920) sta izpostavila, da Marshallova obravnava potrošnikovega presežka ni
upoštevala medosebnih učinkov na koristnost. Kasneje sta Reder (1947) in Samuelson
(1948) opazila, da eksterne ekonomije in disekonomije porabe omajejo ali vsaj izjemno
zakomplicirajo njuno »novo« analizo blaginje in sta zato ignorirala pereč problem.
Edini poskus reševanja tega problema z vidika čiste teorije, je kratek članek Pigouja
(1913). V tem članku avtor raziskuje, pod katerimi pogoji velja predpostavka dodajanja
individualnih krivulj povpraševanja »primerno v skladu z dejstvi in ko ni tako skladna,
katere alternativne predpostavke bi bilo treba uporabiti«. Očitno je, da zlasti izbira
alternativnih predpostavk določi (a) ali je rešitev ob obstoječih analitičnih orodjih sploh
možno pridobiti in (b) ali je ta rešitev relevantna za realni svet. Pri preverjanju
predpostavke o dodajanju individualnih krivulj povpraševanja izpostavi, da je upravičena,
ko (1) je povpraševanje po dobrini namenjeno v celoti za neposredno potešitev potreb, ki
so nastale ravno zaradi nje same ali (2) kjer so motnje ravnovesja tako majhne, da skupni
izhod (angl. aggregated output) ni močno spremenjen. Po tem, ko je na kratko omenil
nekaj kompleksnosti nedodajanja je zaključil, da so težave, za raziskavo katerih je
potrebno iti preko celotnega tržnega povpraševanja kot takega, še vedno teoretično rešljive;
obstaja zadostno število enačb, da se lahko določijo neznanke. Kasneje se je izkazalo, da
enakost enačb in neznank ni zadosten pogoj za določanje rešitve ali za to, da bi rešitev v
resnici sploh obstajala.
Leibenstein (1950) je analiziral ta problem z vidika statike. Ocenil je, da je statična analiza
potrebna in pomembna, da bi lahko izpostavili temelje za dinamično analizo. Kot cilj v
svojem članku si je zadal opredeliti statično situacijo – situacijo, na katero lahko
apliciramo statično ekonomijo. Statično situacijo je definiral kot tisto, v kateri zaporedje
dogodkov ni pomembno, črpal pa je iz posledic začasnega zaporedja dogodkov. Da je
lahko ohranil notranjo konsistentnost, je predvideval, da je referenčno obdobje tisto, v
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katerem so potrošnikov dohodek in izdatki sinhronizirani (oziroma je vzorec potrošnikovih
dohodkov in izdatkov sinhroniziran). Prav tako je predpostavil, da to drži za vse
potrošnike. To pomeni, da lahko sklepamo, da se vzorci dohodkov in vzorci stroškov
ponavljajo v vsakem obdobju. Torej ni prekrivanja stroškov iz enega obdobja v naslednje,
kar pomeni, da se krivulja povpraševanja rekonstruira v vsakem obdobju. Iz tega sledi, da
lahko obstaja samo ena cena med katero koli časovno enoto in da se cena lahko spremeni
samo iz obdobja v obdobje. Neravnovesje je zato lahko popravljeno samo preko dveh ali
več obdobij.

2.3 Nedodajanja v teoriji povpraševanja
Leibensteina (1950) je zanimalo preoblikovanje nekaterih vidikov statične teorije
povpraševanja potrošnikov, medtem ko je želel omiliti eno izmed osnovnih implicitnih
predpostavk takratne teorije – da je potrošniško vedenje vsakega posameznika neodvisno
od potrošnje drugih potrošnikov. To mu je omogočalo upoštevanje motivacij potrošnikov,
ki do tedaj niso bile vključene v teorijo. Bolj natančno, njegova analiza je oblikovana tako,
da upošteva želje ljudi, da se oblečejo, kupijo, naredijo, trošijo in se vedejo kot njihovi
kolegi; želja po tem, da se pridružijo množici, postanejo pripadniki neke skupine, itd. –
fenomen masovne psihologije v njihovih bolj splošnih ali bolj delikatnih vidikih. To je tip
vedenja, ki je vpleten v učinek vagona. Prav tako je skušal upoštevati iskanje
ekskluzivnosti posameznikov skozi nakupe posebnih oblek, hrane, avtomobilov, hiš ali
česarkoli drugega, za kar posamezniki verjamejo, da jih bo na nek način ločilo od množice
– ali dodalo k njihovem prestižu, dostojanstvu ali družbenem statusu. Z drugimi besedami
ga je zanimal učinek na teorijo, ustvarjen s potencialnimi nefunkcionalnimi koristmi, ki jih
imajo mnoge dobrine.
S preučevanjem različnih vidikov odnosa med individualno krivuljo povpraševanja in tržno
krivuljo povpraševanja se je ukvarjal tudi Morgenstern (1948). Izpostavil je, da v nekaterih
primerih krivulja povpraševanja ni lateralna vsota individualnih krivulj povpraševanja.
Sledeči citat pokaže naravo pojava, kateremu pravi nedodajanje:
»Nedodajanje je v tem preprostem smislu podano na primer na primeru mode, kjer neka
oseba kupuje zaradi tega, ker neka druga oseba to stvar kupuje in obratno. Skupna krivulja
povpraševanja snobov se najverjetneje ne sešteva. Ampak fenomen nedodajanja je
pravzaprav mnogo globlji; ker se praktično vse skupne krivulje ponudbe ne dodajajo, sledi
da gre pri povpraševanju podjetij po delu in osnovnih surovinah prav tako za nedodajanje.
To izjemno poveča polje nedodajanja« (Morgenstern, 1948, str.175).
Morgenstern (1948) v svojem prispevku poda zgolj svojo kritiko in ne rešitve problemu
nedodajanja. Jasno pa namiguje, da so koalicije gotovo pomembne na tem področju ter da
lahko samo teorija iger predstavi primerno rešitev tega problema.
21

2.4 Luksuzne znamke
V preteklem desetletju je globalnih trg izkusil demokratizacijo luksuza, katero je vodil
konstantno rastoči navdihujoči segment potrošnikov. Ta popularna oblika novega luksuza
se osredotoča na vpletenost človeka, samoizražanje, neomejeno distribucijo in priznanje
drugih (Silverstein & Fiske, 2003). Novi luksuz izziva konvencionalna prepričanja o
luksuznem trženju in znamčenju, kot tudi postavljanju cen, širjenju blagovnih znamk,
povpraševanju potrošnikov, prefinjenosti, tržni stabilnosti in času, potrebnem za dosego
srednjega razreda. Trženje luksuznih dobrin je bistveno pripomoglo k demokratizaciji
luksuza. Moderne dobrine in storitve tako neposredno ciljajo na novi nadobudni luksuzni
segment preko naslednjih kategorij (Silverstein & Fiske, 2003):
1. Dosegljiv superpremium: Ti proizvodi in storitve imajo cene postavljene na ali blizu
vrha svoje kategorije in predstavljajo znatni premium v primerjavi s konvencionalnimi
ponudbami. Vseeno pa ostanejo dosegljivi srednjemu trgu potrošnikov ker ne zajemajo
velik delež potrošnikovega proračuna. Primeri so Starbucks kava, cigare in spa
tretmaji.
2. Širitve starih luksuznih blagovnih znamk: Te različice dobrin in storitev, ki imajo
nižjo ceno, ponujajo podjetja, katerih blagovne znamke so bile tradicionalno dostopne
zgolj izjemno premožnim. Znamke kot so BMW in Louis Vuitton so razširile svoje
produktne linije zato, da bi lahko ponudile dostopne, cenejše različice, medtem ko še
vedno tržijo drage različice teh izdelkov.
3. Masovne prestižne znamke: Ti izdelki in storitve padejo v nišo med masovnim trgom
in višje razrednimi dobrinami. Imajo premijske cene v primerjavi s konvencionalnimi
dobrinami ampak so le-te še vedno postavljene precej pod superpremijskimi dobrinami.
Primeri so Victoria's Secret in Coach torbice.
Takšni izdelki imajo pogosto povpraševanje tudi v razvijajočih ekonomijah, ker ponujajo
močno čustveno izkušnjo. Za takšne ponudbe ni nujno usmerjati trženja k premožnim,
ampak se mora osredotočati na tiste, ki so najbolj nagnjeni k nakupovanju takšnih
izdelkov. Kot dodaten koncept Granot et al. (2013) predlagajo izraz »populence« (i.e.
popular opulence).
Silverstein in Fiske (2003) opisujeta nove luksuzne dobrine kot tiste, ki so na voljo
srednjemu trgu ameriških potrošnikov, kateri so pripravljeni plačati premijsko ceno. Ti
potrošniki izražajo čustveno navezanost na luksuzne dobrine, ki presega njihovo vrednost
kot zgolj sredstvo signaliziranja posameznikovega potrošniškega statusa. Novi luksuz se
tako osredotoča bolj na odnos med proizvodom in potrošnikom, kot na proizvod sam. Zato
BMW poudarja tehnične in funkcionalne prednosti svojih izdelkov, ob enem pa se prav
tako zaveda, da je čustvena povezava med šoferjem in avtom enako pomembna. Zanimivo
je, da ko pride do nakupa luksuznih dobrin, kako malo je nakupno vedenje povezano s
kupno močjo kupca ali dejanskim proizvodom, katerega se kupuje. Namesto tega se vse
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vrti okoli tega, kako se počutimo z luksuznimi izdelki (Bhalla, 2013).
Odkrili so, da zgolj gledanje in dotikanje luksuznih izdelkov pri večini ljudi povzroči
takojšnje zadovoljstvo. In ko nekdo kupi drago stvar, njegovi možgani dobijo izjemen
občutek nagrade, ki ni dosti drugačen od tistega, ko dosežemo nek pomemben cilj v
življenju. Ta občutek velja zgolj za drago nakupovanje. Rezultati kažejo na to, da ker
podzavestno verjamemo, da so dragi predmeti bolj kvalitetni od cenejših (kar morda sploh
ne drži) dobimo več zadovoljstva ob nakupu le-teh (Bhalla, 2013). Nia in Zaichowsky
(2000) opisujeta potrošnjo luksuznih dobrin kot ekstremno obliko izražanja vrednosti.
Blagovna znamka je zaobljuba kupcem o kvaliteti in prestižu, ki ga nudi izdelek ali
storitev. Asmoah, Chovancová, De Alwis, Ajanthata in Guo (2011) so analizirali
pomembnost znamčenja pri odločanju kupcev in preverjali motive, ki vodijo potrošnikove
odločitve ko kupuje oznamčene izdelke. Konceptualni okvir njihove študije grupira
hierarhije potreb po Maslowu v dva glavna motiva, katera sta zmanjšanje rizika in
družbena demonstracija. Ugotovili so, da v državah, v katerih so izpeljali raziskavo,
znamke igrajo pomembno vlogo pri nakupnem vedenju potrošnikov.
Tradicionalno so luksuzne znamke tržile nišnim kupcem s prizadevanjem, da obdržijo
ekskluzivno podobo svoje znamke. To so počele z visokimi cenami in omejeno ponudbo
(Granot et al., 2013). Termin »populence« se uporablja ker vključuje masovno proizvodnjo
in distribucijo premijskih dobrin in storitev. V spodnji sliki je prikazan napredek koncepta
luksuza.
Slika 5: Časovni premik in predviden učinek »populence«

Izkušnja
Proizvod

Vir: E. Granot et al., Populence: Exploring luxury for the masses, 2013, slika 1.
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Razkazovalna potrošnja (Faza I) se osredotoča na izdelke, kateri so lahko predstavljeni v
družbenem okolju in bodo trošeni v majhnem tržnem segmentu zelo premožnih. Faza II
prav tako prikazuje izdelke, ki so lahko pokazani, ampak so potrošniki v tej fazi
zainteresirani za prestiž in družbeni stan, ki ga ti izdelki dajejo, bolj kot samo finančno
superiornost. »Populence«, kot jo definiramo, pokaže nov masovni luksuzni trg v Fazi III.
Ta dostopna, intimna, vseprisotna oblika luksuza je izjemna v tem, da ni več omejena na
izdelke, ampak vključuje tudi izkušnje. Ta pomemben napredek v konceptu luksuza
pomeni, da potrošnja luksuza ne rabi biti nujno prikazana ali ponujati prestiža potrošniku.
Tudi izkušnja ne more biti ponarejena. Poleg tega kot fenomen masovnega trga,
»populence« pomeni, da luksuz ni več ekskluziven premožnim. V luči teh ugotovitev so
avtorji predvideli dodaten element »populence« kot naslednjo fazo v zaznavi luksuza. Tako
bodo lahko raziskovalci, s prepoznavanjem nastanka »populence«, predvideli prihodnost
luksuza (Faza IV), kar bo povzročilo bolj jasno razlikovanje med izdelki in izkušnjami
(Granot et al., 2013).

2.5 Psihološki in fiziološki vidiki
Asmoah et al. (2011) so prišli do ugotovitve, da blagovna znamka igra pomembno vlogo,
ko se potrošniki odločajo za nakup. Zadovoljstvo ob nakupu kvalitetnih izdelkov motivira
in vodi nakupno vedenje. Prav tako so ugotovili, da ko imajo kupci na voljo več možnosti,
se bodo najverjetneje odločili za izdelke znamk, ki so cenovno ugodne, manj tvegane in vir
krepitve samopodobe. Samoaktualizacija potrošnika je pomembna. Korist nakupa in
uporabe izdelka mora zagotavljati samoizpolnitev. Le-ta je dosežena, ko izdelek ali storitev
nudi prepričljivo izkušnjo potrošniku. Taka izkušnja pripomore k zvestobi blagovni
znamki in ponavljanju nakupa. Prav tako je konkurenčnost izdelkov na trgu odvisna od
grajenja znamk, ki so konsistentne s pričakovanji in motivi potrošnikov. Motivi
potrošnikov ne bi smeli biti odtujeni med procesom grajenja blagovne znamke. To je lahko
storjeno samo, ko je strategija blagovne znamke razvita in konstantno ovrednotena, da
zagotavlja delovanje v smeri zadovoljitve potrošnikovih potreb.
Pretekle študije so pokazale, da luksuzni izdelki lahko delujejo kot spodbuda za
samospoštovanje, izražanje identitete in signaliziranje statusa. Prav tako luksuzni izdelki
igrajo pomembno vlogo pri zvezah. Denimo študije, ki so raziskovale razkazovalno
potrošnjo pri moških, so prišle do ugotovitev, da moško razkazovanje luksuznih izdelkov
služi kot »spolni signalni sistem«, ki privlači partnerice (Yajin, 2014). V študijah so celo
ugotovili, da že zgolj aktiviranje motiva za privlačnost partnerja avtomatsko sproža pri
moških to, da so bolj pozorni na luksuzne izdelke (Janssens, Pandelaere, Van den Bergh,
Millet, Lens, & Roe, 2011), izberejo več luksuznih znamk (Sundie, Kenrick, Griskevicius,
Tybur, Vohs, & Beal, 2011) in plačajo več denarja za razkazovalne luksuzne izdelke
(Griskevicius, Kenrick, Tybur, Miller, Sundie, & Cialdini, 2007). V zameno so moški, ki
se šopirijo z luksuznimi dobrinami, pustili bolj spolno privlačen dojem pri ženskah (Sundie
et al., 2011). Moški različnih kultur zapravijo znatna sredstva, da bi privlačili in si
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zagotovili partnerico (Buss, 1988) s tem, ko je tudi dajanje daril nujnost v trajnih
romantičnih zvezah (Huang & Yu, 2000). To kaže, da precejšen del ženskih stvari lahko
odraža vložek partnerja v njunem odnosu (Heilman, Kaefer, & Ramenofsky, 2012). To je
pomembno, ker je pripravljenost moškega, da zapravi in investira sredstva v partnerico,
smatrana kot močan indikator njegove predanosti zvezi (Buss & Schmitt, 1993).
Yajin (2014) je v svoji raziskavi prišel do sledečih ugotovitev. Ženska je bila zaznana, kot
da ima bolj pozornega partnerja, ko je imela dizajnerske izdelke v primerjavi z
nedizajnerskimi. Ko se je ženskam zdelo, da je njihova romantična zveza ogrožena, so
zapravljale več denarja za torbe in čevlje. Pomembneje, ženske so iskale razkazovalne
dobrine samo takrat, ko so bili lahko ti izdelki opaženi s strani druge ženske, ki je
prestavljala potencialno nevarnost njeni romantični zvezi. Ugotovil je tudi, da lahko
luksuzni izdelki žensk učinkovito odvrnejo druge ženske od lova njihovega romantičnega
partnerja. Druge ženske, ki bi razmišljale o lovljenju zasedenega moškega, so ga bile manj
pripravljene loviti, če je njegova partnerica imela dizajnerske torbe in luksuzen nakit.
Ni skrivnost, da večina tržnikov osredotoča svoja oglaševalska sporočila na ego
potrošnika. Zato nas oglasi spodbujajo k tekmovanju z drugimi. Ko pa pride do luksuznih
dobrin, postane nakupovanje zaradi boljšega počutja še toliko bolj pomembno. Tržniki
poznajo skrivnost, ki stoji v ozadju izjemne privlačnosti – pomanjkanje. Ko se zdi, da neke
stvari ni dosti na voljo, ji pripišemo več vrednosti. Ko luksuzne znamke izdajo kolekcije v
omejeni izdaji (po navadi tudi z višjimi cenami kot sicer), pošiljajo zelo močno in
prepričljivo sporočilo – da so ti artikli edinstveni, da niso za vsakogar in da imamo samo
eno priložnost, da si jih lastimo. Na isto »ekskluzivno« noto igrajo tudi, ko uporabljajo
čakalne vrste, izmed katerih je najbolj legendarna čakalna vrsta za Hermésovo Birkin
torbico (Bhalla, 2013).
Potrebno se je tudi zavedati, da je motivacija ključnega pomena v študijah vedenja
potrošnikov. Maslow (1954) trdi, da se ljudje v splošnem želijo počutiti varne, ljubljene in
sprejete. Glede na njegovo teorijo potreb, sta tako varnost in zaščita kot tudi občutek
pripadnosti nujna v življenju človeka. Poleg tega navaja, da je samozavest ključna
potrošnikom. Ko ljudje kupujejo oznamčene izdelke, si želijo dvigniti samozavest, še
posebej, če je blagovna znamka povezana s filmsko zvezdo ali z elitno družbo (Asmoah
et al., 2011). Več študij je pokazalo, da je večja verjetnost, da bodo ljudje kupovali
luksuzne dobrine, ko se ne počutijo dovolj samozavestne (Bhalla, 2013).
Vpliv luksuznih dobrin pa ni omejen zgolj na um, saj ima lahko tudi fiziološki vpliv.
Testosteron je lahko eden izmed razlogov, da na primer moški srednjih let kupi vpadljiv
avto. Evolucionisti2 so ugotovili, da moški testosteron upada s staranjem. Raziskovalci
Univerze v Concordiji v Montrealu so vzeli 39 moških v svojo študijo in jim naročili, naj
2

Oseba, ki podpira teorijo evolucije, predvsem v biologiji.
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vozijo enega izmed dveh avtomobilov: staro Toyoto Camry ali novega Porsche 911
kabriolet. Oba avta so morali voziti po ulici polni žensk, kot tudi po tihi ulici. Vzorci sline
moških, kateri so vozili Porsche, so pokazali znatno povečanje testosterona, ne glede na
prisotnost žensk. Tisti, ki pa so vozili uničeno Toyoto, niso kazali spremembe (včasih celo
upad) v hormonskih nivojih (Bhalla, 2013).

2.6 Zaznavanje luksuznih znamk
Mnogi raziskovalci gledajo na potrošnike luksuza kot na homogeno skupino ljudi. Ampak
v Evropi obstaja na primer subtilna kulturna in vedenjska raznolikost med Nemci, Danci,
Francozi, Španci in Irci, najverjetneje zaradi močnih francoskih in italijanskih vplivov, ki
jih imajo na ostale evropske trge. Potrošniško vedenje glede na luksuzne dobrine lahko
znatno variira med kraji, življenjskim slogom, razpoložljivim dohodkom in med
starostnimi skupinami (Silverstein & Fiske, 2003). Ostale variacije vključujejo starostne
razlike na način, da imajo potrošniki starejši od 55 let bolj pozitiven odnos do luksuza in
ga povezujejo z eleganco, med tem ko baby boomers pogosto gledajo na luksuz kot na
neokusen, elitističen, potraten ali nepotreben. Dve tretjini Generacije X si želi živeti
luksuzno življenje in ena četrtina verjame, da ga že živi. V ZDA je trg še nekoliko bolj
kompleksen. Tako mlade generacije kot baby boomers se razlikujejo od tradicionalnih
evropskih ali premožnih potrošnikov in tudi predstavljajo več raznolikosti med starostnimi
skupinami. Na primer v ZDA so ženske manj usmerjene k blagovnim znamkam od moških
in več moških se opisuje kot navdihujočih (angl. aspirational). Tudi rasa vpliva na
definicije in odnos, tako da je za afroameriške in latinoameriške potrošnike skoraj dvakrat
bolj verjetno, da bodo definirali luksuz z znamkami kot beli potrošniki (Gardyn, 2002).
Poudarek na ekskluzivnosti, predstavitvi in posvečanju detajlom je bistven za bogatenje
percepcije izdelka. Če je na primer luksuzna dobrina zelo drag čaj, je pomembno razložiti
vse, kar je izjemnega na njem: kje in na kakšen način je rastel, prst, iz kje prihaja.
Pomembno je natančno izpostaviti, kako se loči od komercialnih različic in s tem upravičiti
ceno (Carr, 2014). Za razliko od vrednosti utilitarističnih izdelkov3 je vrednost statusnih
izdelkov odvisna ne samo od vizualnih atributov izdelka ampak tudi od porazdelitve
lastništva med populacijo potrošnikov (Veblen, 1994). Statusna vrednost izdelka izhaja iz
primerjave med vrednostjo zaznave drugih ljudi o potrošniku, če si le-ta ne lasti izdelka ali
percepcije drugih ljudi v primeru, da si lasti ta izdelek. Zato na statusno vrednost izdelka
vpliva prodaja le-tega zaradi učinka spremembe v porazdeljenosti med potrošniki, ki imajo
ta izdelek in tistimi, ki ga nimajo (Kuksov & Ying, 2012).

3

FUNKCIONALNO IN NEFUNKCIONALNO POVPRAŠEVANJE

V tem poglavju se bomo po večini opirali na članek Leibensteina (1950) z naslovom
3

Narejeni tako, da so praktični in ne lepi.

26

Bandwagon, snob and Veblen effects in the theory of consumers' demand. Na začetku je
verjetno najbolje jasno opredeliti nekatere osnovne izraze, ki jih bomo uporabljali in ki se
nanašajo na vidike povpraševanja v pričujoči obravnavi. Povpraševanje po potrošnikovih
dobrinah in storitvah lahko delimo glede na motivacijo. Sledeča klasifikacija je abstraktna
in vključuje večino motivacij, ki stojijo za potrošnikovim povpraševanjem (Leibenstein,
1950):
A. funkcionalno povpraševanje;
B. nefunkcionalno povpraševanje;
1. zunanji vplivi na koristnost:
a) učinek vagona,
b) snobovski učinek,
c) Veblenov učinek,
2. špekulativni vplivi,
3. iracionalni vplivi.
Funkcionalno povpraševanje nastane zaradi lastnosti dobrine same, medtem ko je z
nefunkcionalnim povpraševanjem mišljen tisti del povpraševanja, ki je nastal zaradi drugih
dejavnikov, ki niso kvaliteta dobrine same. Najverjetneje je najbolj pomembna vrsta
nefunkcionalnega povpraševanja tista, ki nastane zaradi zunanjih učinkov na koristnost.
Skoraj sočasno z Duesenberryem (1949) je Leibenstein (1950) razširil splošno kategorijo
razkazovalne potrošnje v bolj natančne podklasifikacije krivulj nedodajanja. Le-te so
odvisne od potrošnikovega namena signaliziranja preko razkazovalne potrošnje. Njegov
prispevek je vseboval prvo krivuljo povpraševanja za to, kar danes poznamo kot
Veblenovo dobrino (Weber, 2014).

3.1 Zunanji vplivi na koristnost
To je koristnost, ki izvira iz dobrine in je povečana (ali zmanjšana) zaradi dejstva, da ostali
kupujejo in uporabljajo isto dobrino, ali pa zaradi dejstva, da ima dobrina višjo ceno
namesto nižje. Take vrste povpraševanja ločimo in jih lahko razdelimo na učinek vagona,
snobovski učinek ter Veblenov učinek (Leibenstein, 1950).
Najbolj pomembno prizadevanje za predstavitev ideje razkazovalne potrošnje pripada
Leibensteinu (1950). Dva konstrukta se prilegata predlogu, da je ena izmed lastnosti
dobrine njena cena. Pomembno je razumeti, kako nenavadna ideja je to. Iz perspektive
skoraj vseh ekonomskih teorij imajo dobrine in storitve določen »koristnostustvarjajoč«
potencial, ki je neločljiv od dobrin. In ta potencial se ne spreminja, ko se cena spremeni ali
ko dobrina postane bolj ali manj redka. Če se cena dobrine dvigne, ljudje kupujejo manj,
ker postanejo druge dobrine relativno bolj privlačne. To se odraža na navadni padajoči
krivulji povpraševanja (Harrison, 2007).
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3.1.1 Učinek vagona
Učinek vagona se nanaša na povpraševanje po dobrini, ki je povečano, ker ostali koristijo
isto dobrino. Predstavlja željo ljudi, da kupijo dobrino zato, da so del nečesa, so v skladu z
ljudmi, s katerimi bi radi bili povezani, imeli dober stil ali bili modni. Torej ker želijo
pripadati neki družbeni skupini (Leibenstein, 1950).
3.1.1.1

Konceptualni eksperiment

Leibenstein (1950) si je kot nalogo zadal pridobiti združene krivulje povpraševanja
različnih vrst v primerih, ko se krivulje povpraševanja ne seštevajo. V svoji osnovni obliki
je učinek vagona primer, ko bo posameznik povpraševal po večji (manjši) količini neke
dobrine ob določeni ceni, ker bodo ostali na trgu tudi povpraševali po večji (manjši)
količini te dobrine.
Ena izmed težav pri tovrstni analizi povpraševanja je izbira predpostavk o znanju, ki ga
premore vsak posameznik. To pomeni, da vsi vedo za količino, po kateri bo povpraševal
vsak posameznik, ali pa povpraševano količino vseh skupaj ob kateri koli dani ceni. Po
drugi strani, če predpostavimo ignoranco povpraševanja ostalih s strani potrošnikov,
moramo narediti tudi predpostavke o naravi in obsegu ignorance, ki je sicer relativen
koncept. Tretja (uporabljena) možnost, je oblikovanje nekega mehanizma, s katerim
potrošniki lahko pridobijo točne informacije. Še en problem je izbira predpostavk, ki
morajo biti postavljene o vedenju povpraševanja posameznih potrošnikov. Kažejo se tri
možnosti:
1. Povpraševanje potrošnika A (ob določeni ceni) je lahko funkcija celotnega
povpraševanja vseh ostalih na trgu.
2. Povpraševanje potrošnika A je lahko funkcija povpraševanja vseh ostalih potrošnikov
ločeno in kolektivno. Z drugimi besedami, na povpraševanje potrošnika A lahko
povpraševanje nekaterih vpliva bolj kot povpraševanje drugih.
3. Povpraševanje potrošnika A zavisi predvsem od števila ljudi, ki povprašujejo po
dobrini in manj od števila povpraševanih enot.
Sprva predvidevajmo, da je povpraševanje potrošnika A funkcija skupnega števila
povpraševanih enot vseh potrošnikov. To je isto, kot če rečemo, da je povpraševanje
potrošnika A funkcija celotnega tržnega povpraševanja ob določenih cenah. Ker potrošnik
A vedno pozna svoje lastno povpraševanje, bo lahko vedno odštel svoje povpraševanje od
celotnega tržnega povpraševanja in dobil povpraševano količino vseh ostalih.
Primer 1 (Leibenstein, 1950): Znan proizvod bo predstavljen dobro definiranemu trgu ob
določenem datumu. Zaradi narave izdelka je povpraševanje delno odvisno od
funkcionalnih kvalitet dobrine in delno od tega, koliko bo povpraševanja po dobrini. Naš
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tehnični problem je spojiti individualne krivulje povpraševanja, ki se ne seštevajo, v
skupno krivuljo tržnega povpraševanja ob danih zadostnih informacijah o individualnih
funkcijah povpraševanja. Predpostavimo, da je mogoče pridobiti natančne podatke o
funkciji povpraševanja posameznika skozi serijo vprašalnikov. Prvi potencialni potrošnik
lahko izpolni prvi vprašalnik ob tem, ko ga prepričamo, da je celotno tržno povpraševanje
ob vseh cenah zelo majhna količina – na primer 400 enot. Na podlagi te predpostavke nam
bo potrošnik podal svojo povpraševano količino ob primernem razponu cen. Ko damo
vsakemu potrošniku enak vprašalnik, dodamo rezultate in dobimo krivuljo tržnega
povpraševanja. Ta krivulja bo odražala razmere povpraševanja v primeru, da bi vsak
potrošnik verjel, da je celotno povpraševanje 400 enot. Vseeno pa to ni prava funkcija
tržnega povpraševanja pod predpostavko imetja točnih informacij o trgu s stani
potrošnikov, saj celotno povpraševanje (ob vsaki ceni), na osnovi katerega so potrošniki
odgovarjali, ni bilo pravo tržno povpraševanje (ob vsaki ceni) - kar je bilo pokazano z
rezultati vprašalnika. Poimenujmo rezultate prvega vprašalnika »Razpored 1«.
Primer 2 (Leibenstein, 1950): Sedaj lahko izvedemo drugo raziskavo in vsakemu
potrošniku postavimo drugi vprašalnik ob katerem vsakemu povemo, da »Razpored 1«
odraža celotno povpraševano količino ob vsaki ceni. Ko združimo odgovore dobimo
»Razpored 2«. Tako Razpored 1 postane parameter, na katerem temelji Rapored 2. Na
podoben način lahko dobimo Razporede 3, 4, ... Število n je razpored ki je rezultat
dodajanja povpraševanih količin vsakega potrošnika (ob vsaki ceni), če vsak potrošnik
verjame, da je celotna povpraševana količina (ob vsaki ceni) prikazana pri prejšnjem
razporedu. Sedaj bodo povpraševane količine v Razporedu 2 večje ali enake
povpraševanim količinam iz Razporeda 1 ob istih cenah. Nekateri potrošniki lahko
povečajo svojo povpraševano količino, ko opazijo, da bo celotna povpraševana količina ob
določenih cenah večja, kot so mislili, da bo. Dokler bodo nekateri ali potencialni potrošniki
še naprej pozitivno reagirali na povečevanje celotne povpraševane količine, bodo rezultati
naslednje raziskave drugačni. Torej bodo nekatere ali vse povpraševane količine v
Razporedu 1 manjše od povpraševanih količin ob istih cenah v Razporedu 2, ki bo enak
ali manjši od povpraševanih količin ob istih cenah v Razporedu 3 in tako naprej.
Na tej točki je primerno vpeljati novo načelo z namenom, da pokažemo, da ta proces ne
more iti v nedogled. Slej ko prej bosta dva zaporedna razporeda identična. Če dve
zaporedni raziskavi dajeta enake razporede povpraševanja, potem ravnotežje obstaja. Temu
je tako, ker so se celotne povpraševane količine ob vsaki ceni, na podlagi katere je vsak
posamezni potrošnik osnoval svoje povpraševanje, izkazale za pravilne. Če je Razpored n
identičen razporedu n-1, potem je razpored n dejanska funkcija tržnega povpraševanja ob
predpostavki, da imajo potrošniki točne informacije o pogojih na trgu.
Vprašanje, ki se poraja je, ali lahko predvidevamo, da bosta slej ko prej dve zaporedni
raziskavi dali enak rezultat. To bi veljalo v primeru, da najdemo dober razlog da zastavimo
načelo, da za vsakega posameznika obstaja točka, ko bo prenehal povečevati povpraševano
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količino dobrine, ob danih cenah. To bo odziv na inkrementalno povečanje v celotnem
tržnem povpraševanju. Takšno načelo bi pomenilo, da bo po preseženi točki
inkrementalnega povečanja v povpraševanju ostalih, le-to imelo zmanjšan učinek na
potrošnikovo lastno povpraševanje. Potrebno bi bilo določiti, da tako načelo velja za
vsakega potrošnika. Takemu načelu bi lahko rekli padajoči učinek zunanje mejne
potrošnje (angl. marginal external consumption effect). Ali tako načelo resnično obstaja?
Obstajajo dobri razlogi, da verjamemo, da je temu tako. Najprej lahko upoštevamo, da je
načelo analogno načelu padajoče mejne koristnosti. Ko se celotno tržno povpraševanje
poveča, inkrementalno povečanje v celotnem povpraševanju postane vedno manjše
proporcionalno s povpraševanjem. Deluje razumno in verjetno se nam zdi intuitivno, da bo
na posameznika imelo manjši vpliv 1% povečanje v celotnem povpraševanju kot 10%
povečanje v celotnem povpraševanju. Kljub temu, da so te odstotne spremembe enake v
absolutnem smislu. Ni primerov, v katerih povpraševanje posameznika po dobrini raste v
neskončnost s povečevanjem celotnega povpraševanja. Če bi bila dva ali več takih
posameznikov na trgu, potem bi se povpraševanje po dobrini povečevalo v neskončni
spirali. In kot zadnje je omejen dohodek zadosten, da ugotovimo, da mora obstajati točka,
ob kateri se povečanje povpraševanja potrošnika ne odziva več na povečano povpraševanje
vseh ostalih potrošnikov. Ker je vsak potrošnik podvržen omejitvi dohodka sledi, da to
načelo drži za vse potrošnike.
Če se vrnemo h konceptualnemu eksperimentu, bomo ugotovili, da bomo po dovolj
velikem številu opravljenih raziskav slej ko prej prišli do dveh raziskav, ki bosta podali
identične razporede povpraševanja. Rezultat zadnje raziskave bo potem predstavljal
resnično situacijo povpraševanja, ki se odraža na trgu, ko je dobrina na voljo za prodajo.
Taki funkciji povpraševanja lahko rečemo ravnotežje funkcije povpraševanja.
Ravnovesna krivulja povpraševanja je krivulja, ki obstaja, ko je učinek zunanje mejne
potrošnje za vsakega potrošnika, razen enega, ob vseh alternativnih cenah enak nič. Vse
ostale krivulje povpraševanja so lahko zasnovane kot neravnovesne krivulje, ki obstajajo
zgolj zaradi trenutnega nepopolnega znanja potrošnikov o povpraševanju ostalih
potrošnikov. Ko se enkrat nepravilnosti o tržnih informacijah odkrijejo, bi se taka krivulja
premaknila na novo mesto.
3.1.1.2

Shematična metoda (Leibenstein, 1950)

Glavni namen pregleda konceptualnega eksperimenta z njegovimi zaporednimi
raziskavami je bila ilustracija učinka padajoče mejne zunanje potrošnje in kazanje njene
vloge v pridobivanju ravnotežne krivulje povpraševanja. Obstaja tudi relativno preprosta
metoda za pridobivanje funkcije tržnega povpraševanja v primerih, ko so pomembni učinki
zunanje potrošnje. Ta metoda nam bo omogočila primerjavo nekaterih lastnosti krivulje
povpraševanja pri učinku vagona z navadno funkcionalno krivuljo povpraševanja. Prav
tako nam bo omogočila ločevanje, v kolikšni meri je sprememba v povpraševanju nastala
zaradi spremembe v ceni in v kolikšni meri je nastala zaradi učinka vagona.
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Če podamo določeno celotno povpraševanje po dobrini kot parameter, bo imel vsak
posameznik funkcijo povpraševanja osnovano na tem celotnem tržnem povpraševanju. Naj
alternativna celotna tržna povpraševanja služijo kot parameter za alternativne individualne
funkcije povpraševanja, ki bodo označene z nadpisankami a, b … n (kjer je a < b … < n).
Naj bodo individualne funkcije povpraševanja d₁, d₂ … dn; kjer vsaka spodaj napisana
številka označuje drugega potrošnika. Tako je da₃ individualna krivulja povpraševanja za
potrošnika 3, če potrošnik verjame, da je celotno tržno povpraševanje a enot. Podobno je
dm₅₀₀ individualna krivulja povpraševanja za petstotega potrošnika, če je prepričan da je
celotno tržno povpraševanje m enot. Sedaj lahko dodamo da1, da2, da3, …, dan ki nam dajo
krivuljo tržnega povpraševanja Da. Ta krivulja kaže povpraševane količine ob alternativnih
cenah, če bi vsi potrošniki verjeli, da je bilo celotno povpraševanje a enot. Na enak način
lahko pridobimo Db, Dc, …, Dn. Te hipotetične krivulje tržnega povpraševanja Da, Db, Dc,
… Dn so prikazane v Sliki 6. Če zdaj predpostavimo, da imajo kupci dobro poznavanje o
pogojih na trgu (na primer o celotni povpraševani količini ob vsaki ceni), potem bi lahko
bila samo ena točka na vsaki izmed krivulj Da, Db, …, Dn na resnični ali ravnovesni krivulji
povpraševanja. To so točke na vsaki krivulji Da, Db, …, Dn ki predstavljajo količino, na
podlagi katere potrošniki osnujejo svoje individualne krivulje povpraševanja; torej
količine, za katere so potrošniki pričakovali, da bodo celotno tržno povpraševanje. Te
točke so v Sliki 6 označene z Ea, Eb, …, En in so serija virtualnih ravnovesnih točk. Glede
na to, da imajo točne informacije o trgu so lahko Ea, Eb, … , Em edine točke, ki postanejo
dejanska povpraševana količina. DB je tako dejanska krivulja povpraševanja po dobrini, ki
povezuje virtualne ravnovesne točke.
V tej točki bi bilo dobro razbiti spremembe v povpraševani količini, ki so nastale zaradi
spremembe cene, v učinek cene in učinek vagona. Torej razdeliti obseg spremembe, ki je
nastal zaradi spremembe v ceni in obseg spremembe v povpraševanju, ki je nastal zaradi
prilagajanja potrošnikov na spremenjeno potrošnjo ostalih potrošnikov. Ob opazovanju
Slike 6 moramo upoštevati posledice nižanja cene iz P2 na P1. Povečanje v povpraševanju
po spremembi v ceni je ac. Samo del tega povečanja je nastal zaradi zmanjšanja v ceni. Da
bi izmerili obseg, ki je nastal zaradi zmanjšane cene, se pomikamo po krivulji
povpraševanja Da do točke P1, ki nam pove povpraševano količino ob ceni P1, če
potrošniki ne bi prilagodili svojega povpraševanja povpraševanju ostalih.
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Slika 6: Učinek padajoče mejne zunanje potrošnje in njegova vloga pri določanju krivulje
povpraševanja
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Vir: H. Leibenstein, Bandwagon, snob and Veblen effects in the theory of consumer's demand, 1950, slika 1.

To bi se kazalo v povečanju povpraševane količine, ax. Zaradi učinka vagona pa obstaja
dodatno število potrošnikov, ki so izzvani, da vstopijo na trg ali da povečajo svoje
povpraševanje. Zato sedaj obstaja dodatno povečanje povpraševanja xc po tem, ko so se
potrošniki prilagodili povečani potrošnji ostalih. Popolnoma isti tip analize je lahko
izveden za povečanje in zmanjšanje cene.
Še eno stvar lahko opazimo iz Slike 6. Krivulja povpraševanja DB je bolj elastična kot vse
ostale krivulje povpraševanja na sliki. To bi pomenilo da bo, ob vsem ostalem
nespremenjenem, krivulja povpraševanja bolj elastična, če gre za učinek vagona, kot če
gre za povpraševanje osnovano zgolj na funkcionalnih lastnostih dobrine. To sledi iz
dejstva, da so reakcijam na spremembo cene sledile dodatne reakcije (v isti smeri) na
spremenjeno potrošnjo vseh ostalih potrošnikov.
3.1.1.3

Družbeni tabuji in učinek vagona

Družbeni tabuji so v takem obsegu, da vplivajo na potrošnjo, na nek način učinek vagona v
vzvratni predstavi. Nekateri ljudje torej ne bodo kupili in trošili nekaterih dobrin, ker jih
ostali ljudje ne kupujejo in trošijo. Tako morda sploh ne bo povpraševanja po neki dobrini,
kljub temu, da ima funkcionalno koristnost, čeprav bi bila, tabuju navkljub, kupljena.
Posameznik A ne bo kupil dobrine, ker posamezniki B, C in D ne kupujejo te dobrine,
medtem ko posamezniki B, C in D ne trošijo dobrine iz enakih razlogov (Leibeinstein,
1950).
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Naj bo krivulja povpraševanja dx1 od najmanj zavrtega potrošnika na trgu, kjer x pomeni
celotno količino, po kateri se povprašuje na trgu. Na podlagi te količine bo osnoval tudi
svoje lastno povpraševanje. Predpostavimo, da ob tržnem povpraševanju x, Potrošnik 1
povprašuje pri določenem obsegu cene ene dobrine. Ob nobeni ceni pa ne bo povpraševal
po še več dobrine. Če je prepričan, da je celotno tržno povpraševanje manjše od x enot, se
bo zadržal pred nakupovanjem te dobrine. Po tej hipotezi je Potrošnik 1 najmanj zavrt in
bo v najboljšem primeru edini, ki bo povpraševal po 1 enoti dobrine, če potrošniki
pričakujejo, da bo celotno tržno povpraševanje x enot. Potem mora biti jasno, da x enot ne
more biti navidezna ravnovesna točka. Namreč samo točke, kjer je celotna pričakovana
povpraševana količina enaka dejanski povpraševani količini, lahko kažejo na realno
krivuljo povpraševanja. Količina x ne more ob nobeni ceni biti točka, kjer je pričakovano
celotno povpraševanje enako dejanskemu celotnemu povpraševanju. Recimo, da če je
celotno pričakovano povpraševanje x + 1, se lahko dejansko povpraševanje poveča za na
primer 2 enoti. Ob pričakovanih celotnih povpraševanjih x + 2 in x + 3, bi jih več vstopilo
na trg. Tako bi bilo dejansko povpraševanje vedno večje, ker je strah pred tem, da smo
drugačni, znatno znižan s tem, ko je pričakovano povpraševanje povečano. Z danimi
povečanji v pričakovanem celotnem povpraševanju morajo biti na neki točki več kot enaka
povečanja v dejanskem povpraševanju. Kajti če realna krivulja povpraševanja sploh
obstaja, mora obstajati tudi neka točka, kjer je pričakovano povpraševanje enako
dejanskemu povpraševanju. Ta točka lahko obstaja pri na primer x + 10. Ob pričakovanem
celotnem povpraševanju x + 10 enot bo zadostno število ljudi ob določenih cenah
premagalo svoje zadržke pred tem, da bodo drugačni in bodo dejansko povpraševali po
x + 10 enotah dobrine. Recimo tej točki T, ker je res »prelomna točka tabujev«. Najvišja
ponudba (točka T1 v Sliki 7) povpraševanih mejnih enot, če je celotno povpraševanje T
enot, nam zdaj daje prvo točko na realni krivulji povpraševanja (krivulja DB).
Kako lahko družbeni tabuji vplivajo na krivuljo povpraševanja, je prikazano v Sliki 7. Os
cene kaže pozitivne in negativne cene. Na negativno ceno lahko gledamo kot na ceno,
katero bomo morali posameznikom plačati, da bi jih pripravili do tega, da javno trošijo
določeno količino dobrine. To je torej cena, ki bi jo bilo potrebno plačati potrošnikom, da
spregledajo svojo nenaklonjenost, katera lahko deluje nenavadna ali posebna.
Kot smo že omenili, je točka T v Sliki 7 točka preloma tabuja. T predstavlja število enot,
ob katerih se bo pričakovana celotna povpraševana količina T enot kazala v dejanski
povpraševani količini T enot ob neki realni ceni. Zdaj moramo razložiti, zakaj iz
pričakovanega povpraševanja, ki je manjše od T enot, na primer T – 3 enot, ne bi dobili
dejanskega povpraševanja T – 3 enot tudi ob pozitivni ceni ampak zgolj ob negativni ceni.
Naj bo krivulja DT-3 krivulja povpraševanja, ki bi obstajala, če bi potrošniki mislili, da je
celotno povpraševanje T – 3. Zdaj bi bila, ob kateri koli pozitivni ceni, recimo P3,
povpraševana količina manjša od T – 3, recimo T – 7. Cena P3 lahko zatorej obstaja samo,
če so prisotne nepravilne informacije o celotni povpraševani količini. Ko pa bi enkrat
potrošniki odkrili, da bo ob ceni P3 samo T – 7 dobrine kupljeno in verjeli, da bo to trajno
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povpraševanje, se bo njihovo povpraševanje premaknilo na krivuljo DT-7. Ob ceni P3 bo
kupljena količina manjša od T – 7 in povpraševanje se bo premaknilo na krivuljo levo od
DT-7 krivulje. Ta proces bi se nadaljeval, dokler ne bi prišli do povpraševanja nič ob ceni
P3. Tako smo uvedli vrzel v našo funkcijo povpraševanja in se osredotočili na psihološki
fenomen, ki lahko vpliva na povpraševanje.
Slika 7: Vpliv družbenih tabujev na krivuljo povpraševanja

Vir: H. Leibenstein, Bandwagon, snob and Veblen effects in the theory of consumer's demand, 1950, slika 2.

Pravzaprav je predlog, da ob danih točnih pričakovanjih celotne povpraševane količine s
strani potrošnikov obstaja količina, manjša od tiste, ob kateri ne bo nobene povpraševane
količine ob kateri koli ceni. Z drugimi besedami je to primer, pri katerem bo dobrina
izjemno cenjena ali pa niti najmanj ne. Opazili bomo, da bo ob P3 nič enot ali T + 20 enot
(Slika 7) morda izpadlo iz trga ob točnih pričakovanjih o celotni povpraševani količini. Zdi
se, da imajo lahko točna pričakovanja o celotni povpraševani količini pri P3 dve vrednosti,
odvisni od tega ali bodo ljudje v splošnem pesimistični ali optimistični glede povpraševanj
ostalih potrošnikov po neki dobrini. Če vsi pričakujejo, da se ostali ne bodo zmenili za
dobrino, potem bi bilo pričakovanje nič enot točno pričakovanje glede celotne
povpraševane količine; če po drugi strani vsi pričakujejo, da bodo vsi ostali sprejeli
dobrino z nekim navdušenjem, potem bi bilo T + 20 točno pričakovanje celotne
povpraševane količine. Dejavniki, ki odločajo o določenemu nizu pričakovanj in ne o
drugem, so predmet empirične raziskave na področju socialne psihologije. Vpleteni
dejavniki so lahko zgodovina skupnosti, konservativnost posameznikov ali pomanjkanje
le-te, način in obseg oglaševanja določene dobrine, itd.
Resnično pomembna točka v Sliki 7 je T1, ki je prva točka na krivulji realnega
povpraševanja DB. Kot smo že prej navedli, je to točka, pri kateri je maksimalna ponudba
povpraševane mejne enote Pt in celotno tržno povpraševanje T enot. Če bi bila cena višja
od Pt, potem po enoti T sploh ne bi povpraševali in vsi kupci bi zapustili trg zaradi učinka
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tabuja ob manjši potrošnji od T enot. Bistvo tega poglavja je poskus pokazati, da se v
primerih, ko družbeni tabuji vplivajo na povpraševanje, realna krivulja povpraševanja
morda ne bo začela ob osi cene, ampak je lahko najmanjša možna povpraševana količina
nekje desno od osi cene.
3.1.2 Snobovski učinek
Amaldoss in Jain (2005) sta predvidevala, da nekateri potrošniki dobijo vrednost iz
ekskluzivnosti, medtem ko jo drugi dobijo iz skladnosti. Pokazala sta, da se povpraševanje
tistih, ki cenijo ekskluzivnost, povečuje z višanjem cene. Kljub temu, da se večina tržnih
raziskav nanaša na uporabne kategorije izdelkov, pri katerih potrošniki dobijo vrednost iz
fizičnih lastnosti izdelka, je vrednost potrošnika, ki zapravlja na družbeno rabljenih
izdelkih verjetno višja od potrošnikov ki trošijo sredstva na utilitarističnih izdelkih
(Kuksov & Ying, 2012).
Snobovski učinek se nanaša na povpraševanje po dobrini, ki je zmanjšano zaradi dejstva,
da večina ljudi koristi neko dobrino oziroma da večina poveča lastno porabo te dobrine
(Leibenstein, 1950). Motivacija snobov je kupovanje ekskluzivnih izdelkov, ker se skušajo
ločiti od množice (Granot et al., 2013). Pravi snobovski učinek se pojavi, ko je od nekoga
koristnost pridobljena iz dobrine povečana zaradi občutka, da ima nekdo drugačne,
superiorne okuse. Ni jasno, ali je Leibensteinovemu (1950) snobu mar, če drugi opazijo to
razliko. Poleg tega se ne zdi, da snob dobi na koristnosti zaradi občutka relativnega
pomanjkanja, katerega ustvarja ekskluzivnost. Ključ je kupovati izdelke, katere si drugi
želijo, ampak si jih ne morejo privoščiti (Harrison, 2007).
Zelo pomembna lastnost, ki ločuje snobovski učinek od Veblenovega učinka je vloga
pozicijskih eksternalij. Odvisnost koristnosti od relativne potrošnje sproža nekaj, čemur
Harrison (2007) pravi pozicijske eksternalije. Dejansko ima lahko kakršnokoli
signaliziranje statusa tudi negativen učinek na ostale zaradi izzivanja čustev, kot so
zavidanje, nezadostnost ali vznemirjanje – ki so dejansko oblike nekoristnosti in so lahko
povezane s telesnim in mentalnim zdravjem. To drži tako za Veblenov kot tudi snobovski
učinek. Razlika je v tem, da koristnost, pridobljena iz snobovskega učinka, lahko raste, ko
se povečuje negativen učinek na ostale. Z drugimi besedami, obstaja medsebojna
odvisnost. To pa postavlja tako moralne kot praktične probleme, ki so značilni za
snobovsko signaliziranje.
Analiza snobovskega učinka je nekoliko bolj kompleksna od analize Veblenovega učinka.
To je direktno povezano z dejstvom, da snobovski učinek ni merjen samo s ceno izdelka.
Predstave o razliki in ekskluzivnosti kažejo na medosebno komponento. Seveda ni
snobovske privlačnosti, če lahko vsi dostopajo do izdelka. Obstajati mora okvir referenc,
ob katerih so narejene primerjave. Leta 1990 se je cena Hermesove Kelly torbe začela pri
2850$ in je bila eno leto dolga čakalna vrsta. Letu 2004 je bila čakalna vrsta zaprta za tri
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leta tako da so pri Hermesu lahko ujeli prednaročila. Takšni primeri ustvarjajo malo
sočutja, ampak bistvo snobovskega učinka je, da izdelek zagotavlja več snobovske
koristnosti ob daljši čakalni vrsti ali višjem nivoju neizpolnjenega povpraševanja (Harrison
2007).
Snobovski učinek je obraten učinku vagona. Obravnavali bomo vedenje povpraševanja za
tiste dobrine, zaradi katerih se posameznik vede kot snob. Tukaj lahko prav tako najprej
predvidevamo, da je povpraševana količina potrošnika funkcija cene in celotnega tržnega
povpraševanja, kot tudi, da je povpraševanje posameznega potrošnika negativno korelirano
s celotnim tržnim povpraševanjem. V primeru snobovskega učinka je precej očitno, da
mora zunanji učinek potrošnje doseči limito, čeprav je limita lahko tam, kjer en snob
predstavlja edinega kupca. Za večino dobrin in kupcev pa želja po ekskluzivnosti ni
izjemno velika, torej je posledično učinek zunanje mejne potrošnje dosegel ničlo pred to
točko. Če bo dobrina sploh kupljena, mora učinek zunanje potrošnje doseči limito ob neki
ceni, kjer ima povpraševana količina pozitivno vrednost. Iz tega sledi, da se po točki načela
padajočega učinka zunanje mejne potrošnje pokaže ta učinek. Tako imamo pri snobovskem
učinku nasprotno, ampak popolnoma simetrično razmerje z učinkom vagona.
Analiza trgov, na katerih se vsi potrošniki vedejo kot snobi, gre po enakih načelih kot
analiza učinka vagona. Zaradi podobnosti bo mogoče iti skozi analizo snobovskega učinka
na krajši način. Začnemo tako kot prej in pustimo, da so nadomestna (angl. alternate)
povpraševanja celotnega trga, ki služijo kot parametri za nadomestne krivulje
povpraševanja, označena z malimi črkami a, b, …, n (kjer je a < b < n). Naj bodo funkcije
individualnega povpraševanja d1, d2, …dn, kjer je n število potrošnikov na trgu. Zopet da3
označuje krivuljo individualnega povpraševanja za potrošnika 3 ob predpostavki, da
pričakuje, da bo celotno tržno povpraševanje a enot. Z dodajanjem (Leibenstein, 1950):
da1 + da2 + … + dan = Da
db1 + db2 + … + dbn = Db
…

(3)

dn1 + dn2 + … + dnn = Dn
pridobimo funkcije tržnega povpraševanja ob alternativni predpostavki, da potrošniki
pričakujejo da bo celotno tržno povpraševanje a, b, … n. Zaradi snobovskega vedenja se
krivulje Da, Db, …, Dn premaknejo levo ob tem, ko se pričakovano celotno tržno
povpraševanje poveča. To je prikazano v Sliki 8. Če uporabimo enak proces kot prej,
dobimo navidezne ravnotežne točke Ea, Eb, …, En. Te točke predstavljajo edine točke na
krivuljah Da, Db, …, Dn, ki so konsistentne s pričakovanji potrošnikov (in zato s
predpostavko o točnih informacijah). Krivulja povpraševanja DS povezuje te navidezne
ravnotežne točke.
Zdaj glede na spremembo cene iz P2 na P1, lahko razdelimo učinek spremembe cene v
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učinek cene in snobovski učinek. V Sliki 8 lahko opazimo, da je neto povečanje v
povpraševani količini, ki je nastalo zaradi zmanjšanja cene ab, učinek cene pa je ax. To je,
če vsak potrošnik ne pričakuje povečanja v celotni povpraševani količini, potem je celotna
povpraševana količina ob ceni P1 enaka Ox. Bolj ekstremni snobi se bodo odzvali na to
povečanje v celotni povpraševani količini tako, da bodo zapustili trg. Celotna
povpraševana količina bo tako zmanjšana za bx. Neto rezultat je tako povečanje v
povpraševanju za samo ab.
Na Sliki 8 lahko sprva opazimo, da so vse točke na krivuljah, razen na krivulji DS (razen
Ea, Eb, …, En), teoretične točke ki imajo pomen samo pod pogojem nepopolnega znanja.
Kot drugo lahko iz slike opazimo, da je krivulja povpraševanja za snobe manj elastična od
krivulj povpraševanja, kjer ni snobovskega učinka. Razlog za to je, da je povečanje v
povpraševanju zaradi zmanjšanja cene izenačeno vsaj delno z nekaterimi snobi, ki
zapustijo trg zaradi povečanja v celotni potrošnji (na primer zmanjšanje snobovske
vrednosti dobrine). Moralo bi biti jasno, da snobovski učinek, kot je opredeljen, nikoli ne
more biti presežek učinka cene, ker bi to vodilo v kontradikcijo. Če bi bil snobovski učinek
večji od cenovnega učinka, potem bi bila povpraševana količina pri nižji ceni manjša od
povpraševane količine pri višji ceni. To pomeni, da nekateri snobi na trgu ob višji ceni
zapustijo trg, ko pride do zmanjšanja v celotni povpraševani količini; katera je seveda
očitno v neskladju z našo definicijo snobovskega vedenja. Tako sledi, da snobovski učinek
nikoli ne more biti večji od učinka cene. Prav tako sledi, da DS monotono pada, če Da, Da,
…, Dn monotono padajo.
Slika 8: Snobovski učinek
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Vir: H. Leibenstein, Bandwagon, snob and Veblen effects in the theory of consumer's demand, 1950, slika 3.
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Opazimo lahko še eno razliko med navadno funkcionalno krivuljo povpraševanja in
krivuljo DS. Pri navadni krivulji povpraševanja bodo kupci pri višjih cenah vedno ostali na
trgu tudi ob nižjih cenah. Torej se z vidika cene ponudbe seštevajo navzdol. To se seveda
ne zgodi pri DS krivulji.
3.1.3 Veblenov učinek
Veblen (1994) in Leibenstein (1950) predlagata, da je cena morda lastnost dobrine same in
je lahko kot taka vir koristnosti. Če ljudje želijo razkazovati svoje bogastvo, bodo
pravzaprav dobili več koristnosti iz dobrine, če bo le-ta imela višjo ceno. Domnevno so do
neke točke pripravljeni plačati več. Dejansko prodajalec prodaja visoko ceno ali vsaj
zmožnost signaliziranja, da je nekdo plačal visoko ceno (Harrison, 2007).
Čeprav je verjetno nemogoče oblikovati jasno politiko za ločevanje med Veblenovim in
snobovskim učinkom, je uporabno vedeti razliko med njima. V najbolj čisti obliki na
Veblenovega kupca ne vpliva neposredno, koliko drugi ljudje kupijo neke dobrine, dokler
ostaja signal o plačani ceni jasen. Nasprotno je snobovski učinek odvisen od omejenega
dostopa, ne glede na ceno. Drugače povedano, snobovski učinek zahteva, da ostali ne
morejo imeti neke dobrine in da se zavedajo prikrajšanosti (Leibenstein, 1950).
Veblenov učinek se nanaša na fenomen razkazovalne potrošnje in govori o
povpraševanju po dobrinah, ki je povečano zaradi višje cene. Razlika med snobovskim in
Veblenovim učinkom je v tem, da je prvi funkcija porabe drugih ljudi, slednji pa funkcija
cene.
Slika 9: Veblenov učinek
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Vir: H. Leibenstein, Bandwagon, snob and Veblen effects in the theory of consumer's demand 1950, slika 4.

Kljub temu, da je teorija razkazovalne potrošnje, kot so je razvili Veblen in ostali lahko
precej kompleksen in subtilen sociološki konstrukt, pa se lahko za naše potrebe precej
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legitimno oddaljimo od psiholoških in socioloških elementov ter svojo pozornost
usmerimo izključno na vpliv, ki ga ima razkazovalna potrošnja na funkcijo povpraševanja.
Bistvena ekonomska značilnost, ki nas zanima je dejstvo, da korist, ki izhaja iz enote
dobrine uporabljene za razkazovalno potrošnjo, ni odvisna zgolj od dejanskih značilnosti te
enote, ampak tudi od cene, ki jo plačamo za le-to. Tako bi bilo smiselno ceno dobrine
razdeliti v dve kategoriji – realno ceno in razkazovalno ceno. Realna cena se nanaša na
ceno, ki jo potrošnik plača za neko dobrino v obliki denarja. Razkazovalna cena pa je
cena, ki si jo drugi ljudje predstavljajo, da jo je potrošnik plačal za dobrino in ki posledično
določa koristnost razkazovalne potrošnje. Ti dve ceni bi bili najverjetneje enaki na visoko
organiziranem trgu, kjer bi bile informacije o ceni splošno znane. Na drugih trgih, kjer je
omogočeno pogajanje ali posebni popusti, realna cena in razkazovalna cena ne bosta nujno
enaki. V vsakem primeru pa bo količina, po kateri povprašuje potrošnik, funkcija realne in
razkazovalne cene.
Tržno krivuljo povpraševanja za dobrine, ki so podvržene razkazovalni potrošnji, lahko
izpeljemo na podoben način kot v primeru snobovskega učinka (Slika 9). Tokrat bomo
nadpisanke 1, 2, …, n uporabili kot pričakovane razkazovalne cene. Realne cene bodo P1,
P2, …, Pn. Individualne krivulje povpraševanja so d1, d2, …, dn. Tako bo d36 krivulja
povpraševanja za potrošnika 6 če pričakuje razkazovalno ceno Pc3. Zdaj lahko dodamo d11,
d12,…, d1n in dobimo tržno krivuljo povpraševanja D1, katera kaže povpraševano količino
ob alternativnih cenah, če bodo vsi potrošniki pričakovali razkazovalno ceno Pc1. Na
podoben način dobimo D2, D3, …, Dn. Tržne krivulje povpraševanja se bodo premikale v
desno do točke, ko se bo pričakovana razkazovalna cena večala. Zdaj je lahko na vsaki
krivulji D1, D2, …, Dn v Sliki 9 samo ena virtualna ravnotežna točka, če predvidevamo, da
imajo potrošniki na voljo točne informacije o trgu – točka kjer je realna cena enaka
razkazovalni ceni (to je, kjer je P1 = Pc1, P2 = Pc2, …, Pn = Pcn). Ko povežemo virtualne
ravnotežne točke E1, E2, … En dobimo krivuljo povpraševanja DV (Leibenstein, 1950).
Tako kot prej razdelimo učinke spremembe v ceni na dva učinka – učinek cene in
Veblenov učinek. Iz Slike 9 bomo lahko razbrali, da bo sprememba cene iz P4 na P3
zmanjšala povpraševano količino za RS. Učinek cene bo povečal povpraševano količino za
ST; količina po kateri bo povpraševano, če ne bo spremembe v pričakovani razkazovalni
ceni, bo enaka OT. Vseeno pa bo ob nižji ceni število kupcev zapustilo trg zaradi
zmanjšane koristnosti, ki izvira iz dobrine ob nižji razkazovalni ceni. Veblenov učinek je
tako RT.
Za razliko od krivulje DS, ima lahko krivulja DV pozitivni, negativni naklon ali pa
kombinacijo obeh. Le-ta je odvisen od tega, ali je sprememba alternativne cene zaradi
Veblenovega učinka večja ali manjša od učinka cene. Možno je, da bo na enem delu
krivulje prevladal en učinek, medtem ko bo na drugem delu prevladal drugi. Lahko
pričakujemo, da bo v večini primerov, če krivulja ne pada monotono, oblikovana kot
narobe obrnjen S, kot je prikazano v Sliki 10A. Razlogi za to so sledeči: cena mora biti
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tako visoka, da ne bo nobena enota dobrine kupljena ob ceni zaradi omejitve dohodka. To
je cena Pn v Sliki 10A in pomeni, da mora biti neka točka ob kateri se krivulja premakne iz
pozitivnega naklona v negativnega ob povečanju cene.
Slika 10: Oblike krivulj (A, B in C)
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Vir: H. Leibenstein, Bandwagon, snob and Veblen effects in the theory of consumer's demand 1950, slike 5A,
5B, 5C.

To je točka T v Sliki 10A. Iz tega sledi, da bo del krivulje moral monotono padati, da bi
dosegel točko T, če obstaja neka minimalna cena ob kateri bo Veblenov učinek enak nič.
Razumno lahko predvidevamo, da obstaja neka nizka cena, ob kateri bo dobrina prenehala
imeti kakršno koli vrednoto za namen razkazovalne potrošnje. Če ta predpostavka ne drži,
kar je malo verjetno, potem bo krivulja imela obliko prikazano v Sliki 10C. Sicer pa bi
imela splošno obliko prikazano v Sliki 10A ali pa bi imela dva segmenta kot v Sliki 10B.
3.1.4 Mešani učinki
Kateri koli realni trg za poltrajne ali trajne dobrine bo najverjetneje vseboval potrošnike, ki
so podrejeni enemu ali kombinaciji doslej omenjenih učinkov. Kombiniranje teh učinkov
ne predstavlja nove formalne težave v zvezi z določanjem tržnih krivulj povpraševanja,
čeprav izjemno oteži shematično analizo. Pomembno načelo pa bo še vedno držalo – za
vsako ceno obstaja takšna povpraševana količina, da bo zunanji mejni učinek potrošnje (ali
mejni Veblenov učinek) za vse kupce, razen enega, enak nič. To pomeni, da za vsako
spremembo cene obstaja točka, na kateri se ljudje prenehajo odzivati na spremembe v
količini drugih ljudi, ne glede na smer teh odzivov.
Za vsako spremembo v ceni smo ločili med učinkom cene in ostalimi učinki (snobovski,
Veblenov ali učinek vagona). Na trgih, kjer so vsi štirje učinki prisotni, bi morali biti
zmožni izločiti in določiti smer vsakega izmed njih, ki bo posledica spremembe v ceni.
Torej se bo vsaka sprememba cene kazala v dveh pozitivnih in dveh negativnih učinkih –
pri dveh bo, ob vsem ostalem nespremenjenem, povpraševana količina narastla, pri drugih
dveh, ob vsem ostalem nespremenjenem, pa se bo zmanjšala. Kateri učinki bodo pozitivni
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in kateri negativni, bo odvisno od relativne moči Veblenovega učinka proti učinku cene.
Veblenov učinek in učinek cene bosta neposredno odvisna od smeri spremembe cene.
Povečanje cene se bo tako kazalo v učinku cene in učinku vagona, ki bosta negativna, ter v
Veblenovem in snobovskem učinku ki bosta pozitivna, pod pogojem, da je učinek cene
močnejši od Veblenovega učinka; torej če je neto rezultat zmanjšanje povpraševane
količine ob višji ceni. Po drugi strani pa: če bo Veblenov učinek močnejši od učinka cene
ob povečani ceni, potem bo učinek vagona pozitiven in snobovski učinek negativen.
Obratno bi držalo, če bi se cena zmanjšala.
Tržno krivuljo povpraševanja za dobrino, za katero so različni potrošniki podvrženi
različnim tipom učinkov, lahko dobimo shematično skozi uporabo metod, ki smo jih prej
opisali. Ker je grafična analiza dokaj zahtevna, podajamo le opis postopka, ki je sledeč:






Če imamo dano krivuljo povpraševanja za vsakega posameznika, pri kateri je
pričakovana celotna povpraševana količina parameter za vsako krivuljo, lahko te
krivulje lateralno dodamo in dobimo zemljevid skupnih krivulj povpraševanja. V tem
zemljevidu bo vsaka agregatna krivulja osnovana na celotni dani povpraševani količini.
S povezavo virtualnih ravnotežnih točk na vsaki agregatni krivulji povpraševanja (kot
je izpeljano v Sliki 6) dobimo krivuljo tržnega povpraševanja, ki predstavlja tako
učinek vagona kot tudi snobovski učinek. Ta zadnja krivulja predvideva, da obstaja
samo ena razkazovalna cena. Za vsako razkazovalno ceno obstaja ločen zemljevid
agregatnih krivulj povpraševanja, iz katerega lahko dobimo različne tržne krivulje
povpraševanja.
Ta proces daje zemljevid tržnih krivulj povpraševanja, v katerem je vsaka krivulja
osnovana na drugi razkazovalni ceni. Če uporabimo metodo iz Slike 9, dobimo končno
tržno krivuljo povpraševanja, ki prikazuje učinek vagona, snobovski učinek in
Veblenov učinek istočasno.

3.2 Špekulativni in iracionalni vplivi na koristnost
Špekulativno povpraševanje se nanaša na pojav, ko bodo ljudje naredili zaloge dobrine
zaradi predvidevanja, da se bo njena cena dvignila v prihodnosti.
Iracionalno povpraševanje je na nek način kategorija kopičenja stvari in se nanaša na
nakupe, ki niso planirani in preračunani, ampak nastanejo zaradi nenadnih potreb, kapric,
itd. in ne služijo nobenemu racionalnemu nakupu ampak zgolj zadovoljevanju nenadnih
želja (Leibenstein, 1950).

3.3 Razkazovalna potrošnja
Premožni kupujejo izjemno razkazovalne dobrine z razlogom, da bi pokazali svoje
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bogastvo in si zagotovili družbeni status (Yann, 2010). Veblen (1994) je izpostavil tudi, da
ključ do relativnega družbenega statusa ni samo pridobivanje bogastva. Bogastvo ni
družbeno koristno, dokler ga ne moremo signalizirati ostalim. Dejstvo, da ima nekdo
veliko bogastvo, mora biti na nek način komunicirano in razumljeno s strani občinstva.
Zakaj tisti, ki si želijo visokega statusa, ne uporabljajo bolj direktnih in priročnih načinov
za predajo informacij in preprosto samo ne povejo svojim kolegom, da so premožni?
Najverjetneje zato, ker lahko vsak reče, da je premožen (Sheff, 2012).
V teoriji razkazovalne potrošnje, ki je zvesta Veblenovi analizi, bi morala biti koristnost
definirana preko potrošnje in statusa in ne preko potrošnje in cen. Čeprav cene, ki jih
nekdo plača za neko dobrino lahko vplivajo na stanje ravnovesja, mora biti to razmerje
izpeljano, ne predpostavljeno. Poleg tega je Veblen (1994) trdil, da bo za posameznike, ki
se gredo razkazovalne potrošnje z namenom, da bi kazali in dajali dokaz svojega bogastva,
ravnotežno razmerje med ceno in statusom moralo izhajati iz signaliziranja.
Weber (2014) je razkazovalno potrošnjo definiral kot:











Podkategorijo »razkazovalnih odpadkov« (angl. waste – elementi dobrin, ki presegajo
zgolj funkcionalnost, elementi, narejeni da dokazujejo premoženje in status – Harrison,
2007). Razkazovalno uživaštvo in razkazovalna potrošnja skupaj tvorita »kanon
razkazovalnih odpadkov« (angl. canon of conspicuous waste). Za ta kanon trdi, da
ljudje trošijo nekatere vrste dobrin, ali se pretvarjajo, da jim ni potrebno delati, da bi
lahko signalizirali status premožnosti v družbi in tako dobili spoštovanje in
občudovanje ljudi.
Razkazovalni odpadki so se začeli kazati istočasno z razvojem premoženjskih pravic.
Premoženjske pravice spodbujajo žaljive primerjave in oponašanje.
Veblen (1994) je razdelil vedenje človeka v moderni industrijski družbi v dve nasprotni
kategoriji in sicer premoženjsko ter ekonomsko. Razkazovalni odpad je premoženjska
motivacija, ker je nagon po strokovnosti(kot se kaže v industrijski proizvodnji) zatrt in
v dialektu s premoženjem, je ekonomski. Obstaja meja instinkta preživetja
razkazovalnega odpada.
Navzven orientirane družbe, ustvarjene s prihodom premoženjskih pravic, lahko
ustvarjajo osebno revščino (slabo vzdrževani domovi), ko se izdatki nenadoma
usmerijo proti razkazovalni potrošnji, katera v zameno povečano atomizira
posameznika v moderni družbi. Ta revščina je poslabšana s »status quo bias«, kjer je
razkazovalna potrošnja nosilec navade.
Razkazovalna potrošnja ni omejena znotraj uživaškega razreda in obstaja tako
nadobudno oponašanje med skupinami (vertikalno) kot tudi znotrajskupinsko
oponašanje. Ko se je oblikoval velik uživaški razred, so postali znaki statusa bolj
prefinjeni. Signali (oglaševanje) znotraj uživaškega razreda so tudi postali bolj
pomembni kot prepoznavanje razlik med njimi in nižjimi razredi.
Teorija razkazovalne potrošnje je dinamična (evolucijska), medtem ko je družbeno
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iskanje za novejše in bolj prefinjene načine ustvarjanja in signaliziranja bogastva
stalno.
Evolucijski proces pomeni, da bo na koncu »konservativni« uživaški razred izpodrinjen
z novo obliko ekonomskih institucij, ko strokovni nstinkt preseže premoženjsko
navado s časovnim zamikom, ker institucije ne dohajajo »transakcij«.
Veblenova dobrina je nekaj, kar ima neke vrste zaznano vrednost, ki presega njeno
uporabnost. Zdi se, da so te lastnosti estetske vrednosti dodane k lepoti dobrine, katera
signalizira, da je draga.
Veblen je jasno povedal, da njegova »teorija uživaškega razreda« ni vrednostna sodba.

Ugotovimo lahko, da je razkazovalna potrošnja trošenje dobrin, ki imajo naraščajočo
krivuljo povpraševanja. Ta krivulja povpraševanja pa vsebuje tako Leibensteinovo (1950)
»koristnost razkazovalne potrošnje« kot tudi »razkazovalno ceno«. Veblenove takratne
ideje o družbeni konstrukciji povpraševanja, kot so vdelane v Leibensteinov snobovski
učinek (med skupinami) in učinek vagona (znotraj skupin) so se zrušile zgolj v učinek
cene.

4

EMPIRIČNA RAZISKAVA ZAZNAVE LUKSUZNIH DOBRIN
TER MOTIVACIJ ZA NAKUP LE-TEH V SLOVENIJI

V praktičnem delu magistrskega dela sledi opredelitev temeljnega raziskovalnega
vprašanja in lastnosti kvalitativnih raziskav. Nato bo predstavljena metodologija ter
podoben opis poteka raziskave, značilnosti vzorca ter navodil za udeležence. Sledila bo
interpretacija ugotovitev, njihov grafični prikaz (Prilogi 5 in 6, str. 28 in str. 31),
interpretacija ter zaključki.

4.1 Raziskovalno vprašanje in opredelitev podvprašanj
Glavni cilj praktičnega dela magistrske naloge je odgovoriti na sledeče glavno
raziskovalno vprašanje:
Kakšne so motivacije za nakup luksuznih dobrin potrošnikov v Sloveniji ter katere
dobrine zaznavajo kot luksuzne.
Za odgovor na to vprašanje smo si pomagali s 4 raziskovalnimi podvprašanji.
Podvprašanja so sledeča:
Raziskovalno podvprašanje 1
Kdo kupuje luksuzne dobrine?
Zanima nas kakšni ljudje kupujejo luksuzne dobrine v Sloveniji ter kako le-ti opisujejo
43

svojo osebnost in kaj počnejo v prostem času.
Raziskovalno podvprašanje 2
Kaj kupujejo?
Pri tem vprašanju se osredotočamo na njihove preferirane blagovne znamke in izdelke,
pomembnost vidnih logotipov, kaj nosijo ter če kupujejo zgolj luksuzne izdelke. Prav tako
nas zanima, kam se največkrat odpravijo po nakupih.
Raziskovalno podvprašanje 3
Katere dobrine potrošniki zaznavajo kot luksuzne?
Zanima nas percepcija luksuznih dobrin udeležencev fokusne skupine. Torej, katere
dobrine se jim zdijo luksuzne, ali jih bolj privlačijo izdelki z višjo ceno, kaj je najbolj
pomembno pri izdelku in kateri so statusni izdelki. Prav tako bomo povprašali po
privlačnosti izdelka, če je težje dostopen.
Raziskovalno podvprašanje 4
Zakaj potrošniki kupujejo luksuzne dobrine?
Zanimajo nas občutki, ki se sprožajo v posamezniku ob nakupu luksuzne dobrine ter
razlogi zakaj se odločijo za nakup le-te.

4.2 Kvalitativne raziskave
Berg (2001) za raziskave zagovarja model, ki vključuje tako deduktivni kot induktivni
model. Pravi, da je to mogoče ker je predlagani pristop zasnovan kot spiralni in ne kot
linearni v svojem napredovanju. V predlaganem pristopu začnemo z idejo, zberemo
teoretične informacije, ponovno preučimo in izboljšamo idejo, pričnemo s preverjanjem
mogočih načrtov, ponovno preverimo teoretične predpostavke in jih izboljšamo ter morda
tudi spremenimo začetno ali izboljšano idejo. Tako z vsakim korakom ali dvema naprej,
stopimo tudi korak nazaj, preden nadaljujemo. Posledično ne gre več za linearno progresijo
v eni smeri. Namesto tega se spiralno premikamo naprej in nikoli pravzaprav ne zapustimo
nobene stopnje. Ta pristop prikazujemo v Sliki 11.
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Slika 11: Spiralni pristop

Vir: B. L. Berg, Qualitative Research Methods for the Social Sciences, 2001, str. 19.

Prva ideja za moje delo se je porodila, ko mi je nekdo razlagal o trgovini s srebrom, ki ni
bila uspešna, dokler ni za nekajkrat dvignila cene izdelkov. Trgovina naj bi se nahajala v
nekem luksuznem letovišču. Sprva sem to povezovala s cenovnimi diskriminacijami, nakar
sem nekoliko kasneje brala o peninah. Tam sem prvič zasledila Veblenove dobrine in se
odločila zadevo nekoliko bolj podrobno raziskati. Ko sem preverjala mogoče načrte, sem
se odločila da se ne bom osredotočila zgolj na Veblenove dobrine, ampak tudi na ostale
anomalije v povpraševanju.
Kvalitativni podatki so lahko opredeljeni kot podatki v obliki besed ali slik in se
osredotočajo na subjektivne pomene, opredelitve, simbole ter opise posebnih primerov. Z
le-temi lahko predstavimo tiste vidike pojavov, za katere je težko razviti ustrezen merski
instrument. S tovrstno analizo skušamo vse podatke, ki so nam na voljo ter so relevantni in
zanesljivi, razložiti v kontekstu celote, kar pa pomeni, da upoštevamo tudi izjeme, katere
analiza kvantitativnih podatkov pojasnjuje zgolj kot zanemarljiva odstopanja od splošnih
ugotovitev (Bregar, Ograjenšek, & Bavdaž, 2005).
Podatki zbrani s kvalitativno raziskavo so lahko bolj realni v primerjavi s statističnimi
raziskavami, nepovezano z velikostjo vzorca (Levy, 2005) ter nam omogočajo
identifikacijo potreb ter želja porabnikov (Ritacco, 2008).

4.3 Metodologija
V empiričnem delu magistrskega dela sem skušala združiti deduktivni in induktivni
raziskovalni pristop. Deduktivni pristop temelji na izhajanju iz obstoječe teorije, na osnovi
katere pripravimo raziskovalni načrt. Za induktivni raziskovalni pristop pa je značilno, da
oblikujemo lastno teorijo, ki bo temeljila na dovolj velikem številu praktičnih primerov
(Bregar et al., 2005, str. 163). Uporabila sem metodo triangulacije, ki omogoča uporabo
več raziskovalnih metod z namenom navzkrižnega preverjanja raziskovalnih zaključkov.
Krajši opis metode sledi v naslednjem poglavju. Za zbiranje podatkov smo uporabili
analizo vsebine, fokusno skupino in spletno anketo.
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Analiza vsebine je natančen in sistematičen pregled literature ter interpretacija empiričnih
ugotovitev. Omogoča nam identifikacijo raznih tem, pomenov in vzorcev ter je predvsem
postopek kodiranja in interpretiranja podatkov (Berg, 2001).
Fokusna skupina je pogovor na določeno temo z več osebami hkrati in ga vodi moderator
(Bregar et al., 2005, str. 83). V naši raziskavi so lahko sodelujoči svoje mnenje izražali
preko pogovora v skupini.
S temi metodami sem v empiričnem delu magistrskega dela prišla do informacij, katere so
mi bile posredovane preko besednih stališč sodelujočih. Zaradi točne priprave,
dokumentiranja in zapisa lahko trdim, da sem dosegla visoko zanesljivost raziskave, kar
pomeni, da je ponovljiva.
4.3.1 Triangulacija
Triangulacijo lahko opredelimo kot uporabo različnih metod z namenom navzkrižnega
preverjanja raziskovalnih zaključkov in z njo lahko povečamo veljavnost raziskovalnih
spoznanj (Bregar et al., 2005, str. 167).
Za mnoge raziskovalce je triangulacija omejena na uporabo več tehnik zbiranja podatkov
za raziskavo enega fenomena. Triangulacija pravzaprav predstavlja razne podatke,
raziskovalce, teorije in metode. Denzin (1987) je ponudil sledeče štiri kategorije:





triangulacija podatkov (čas, prostor, oseba),
raziskovalna triangulacija (uporaba več raziskovalcev),
triangulacija teorije (uporaba več perspektiv),
metodološka
triangulacija
(pomeni
znotrajmetodološko
medmetodološko triangulacijo).
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triangulacijo

in

Slika 12: Metoda triangulacije

Vir: M. Oliver-Hoyo & D. Allen, The Use of Triangulation Methods in Qualitative Educational Research,
2005, str. 1.

V mojem delu je šlo predvsem za triangulacijo teorije ter metodološko triangulacijo.
Triangulacija teorije je neizogibna v primeru raziskave določene teme, saj če jo želimo
podrobno preučiti moramo upoštevati različna mnenja in prispevke. Za metodološko
triangulacijo pa sem odločila, ker sem s spletno anketo želela podpreti in dodelati
ugotovitve pridobljene iz fokusne skupine.
4.3.2 Fokusne skupine
Fokusno skupino lahko opredelimo kot slog intervjuja, oblikovan za manjše skupine. Če
uporabljamo ta pristop, se preko diskusije lahko dokopljemo do zavestnih, polzavestnih in
nezavestnih (zavednih) psiholoških in socioloških značilnosti ter procesov med različnimi
skupinami (Basch, 1987). Je poskus poizvedovanja življenjepisov in življenjskih struktur
udeležencev skupin. Bolj natančno so fokusne skupine skupinski intervju, ki je lahko tako
vodena kot prosta diskusija, ki naslavlja določeno zanimivo ali pomembno temo
(Edmunds, 1999).
Naloga voditelja je, tako kot pri standardnem intervjuju, izvleči informacije iz udeležencev
o temi raziskave. Neformalno pogovorno vzdušje v fokusni skupini ima namen
spodbujanja udeležencev k temu, da prosto in celovito govorijo o vedenju, odnosu in
svojih mnenjih (Berg, 2001). Cilj fokusnih skupin je, da udeleženci sprožajo drug drugega,
kažejo dimenzije in odtenke originalnega problema, na katere posameznik morda ne bi
pomislil.
Pri izvedbi fokusne skupine je bilo dobrodošlo neformalno vzdušje, ker so se udeleženci
resnično spodbujali k odgovorom. Eden izmed udeležencev je bil pri določenih vprašanjih
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očitno mnogo bolj zadržan (morda zaradi občutljive teme), vendar so ga ostali izzvali do te
mere, da je tudi sam odgovoril. V primeru, da bi se odločila za intervju z vsakim posebej,
bi sigurno izvedela manj informacij, kot sem jih pri fokusni skupini ravno zaradi sprožanja
drug drugega.
Značilnosti fokusnih skupin (Bregar et al., 2005, str. 83) so:







prednost: udeleženci se med seboj spodbujajo k razmišljanju,
slabost: zadržanost sodelujočih, predvsem v odnosu do izstopajočih posameznikov,
velikost skupine: 6–12 udeležencev,
sestava skupine: homogena,
vzdušje: sproščeno, neformalno,
beleženje: zvočni in avdio posnetki, zapiski.

4.4 Potek raziskave in pripomočki
Opis poteka raziskave je dovolj natančen, da ga je mogoče kadar koli ponoviti (Mumel,
1998). Sledila bo opredelitev sledečih elementov raziskave: vzorčenje, postopek izvedbe
fokusne skupine, ter pripomočki z navodili.
Tehnični pripomočki pri izvedbi fokusne skupine so bili sledeči:



prenosni računalnik: Dell XPS 15'' 9530,
snemalnik: iPhone 5.

Ostali pripomočki:




moderatorjev opomnik,
kratek formular demografskih podatkov,
seznam luksuznih dobrin.

Pred začetkom izvedbe fokusne skupine so udeleženci dobili natančna verbalna navodila in
razlago. Seznanjeni so bili z dejstvom, da bo pogovor posnet in v obliki transkripcije
objavljen v magistrskem delu, ter se s tem tudi ustno strinjali pod pogojem, da ostanejo
anonimni.
4.4.1 Vzorčenje
V svoji raziskavi sem uporabila neverjetnostni vzorec, kar pomeni, da udeleženci v
raziskavi niso imeli enakih možnosti, da bodo izbrani v vzorec. Neverjetnostni vzorec je
primeren, ko za izvedbo nimamo dosti časa in sredstev (Bregar et al., 2005, str. 43).
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Naš vzorec je bil namerni s homogenimi enotami zaradi narave raziskave in želje po
poglobitvi v temo. Verižno vzorčenje se izvaja tako, da raziskovalec na podlagi poznavanja
populacije izbere vnaprej določene, tipične enote (Bregar et al., 2005, str. 44). Ciljna
skupina so bili posamezniki, ki kupujejo luksuzne dobrine. Ti vzorci so predvsem
priljubljeni v raziskavah, kjer se preučujejo razne odklonskosti, občutljive teme ali težje
dostopne populacije (Lee, 1993). Osnovna strategija te metode vključuje sprva
identifikacijo nekaj ljudi z relevantnimi značilnostmi in intervjuvanje le-teh. Te subjekte se
potem vpraša za imena drugih ljudi, ki imajo podobne lastnosti kot oni sami (Berg, 2001).
Sama sem izbrala prvega kandidata za fokusno skupino, nakar mi je le-ta predlagal(a)
naslednjega, itd.. Za takšno vrsto vzorčenja sem se odločila, ker sama ne poznam dovolj
ljudi ki bi bili primerni za vključitev v takšno raziskavo, ali pa niso bili pripravljeni
sodelovati.
Merila za izbor vzorca:




velikost vzorca 6 ljudi,
moški in ženski spol,
kupujejo luksuzne dobrine.

Nekateri udeleženci so se poznali kot prijatelji, večinoma pa se poznajo na videz.
Demografski podatki udeležencev fokusne skupine
Sodelujočim je bil na koncu fokusne skupine razdeljen kratek formular (Priloga 1 str. 1) z
namenom pridobivanja osnovnih demografskih podatkov, ki bodo omogočali opis skupine.
Tabela 3: Profili respondentov

Ime
Timi
Domen
Peter
Rok
Tamara
Ana

Starost Kraj prebivanja
26
Ljubljana
25
Ljubljana
24
Ljubljana
24
Ljubljana
25
okolica Ljubljane
25
Ljubljana

Dokončana
izobrazba
srednja šola
magisterij
diploma
srednja šola
diploma
diploma

Poklic
komercialist
analitik
razvojnik spletne trgovine
brezposeln
računovodja
brezposeln

4.4.2 Postopek izvedbe fokusne skupine
Udeleženci so bili povabljeni k udeležbi v fokusno skupino bodisi v živo ali preko
telefona. Nekaj jih je zavrnilo udeležbo zaradi pomanjkanja časa, drugi pa niso imeli želje
po sodelovanju. Ko so bili kontaktirani, so bili obveščeni, da gre za fokusno skupino na
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temo nakupovanja luksuznih dobrin. Najprej sem želela starostno heterogeno skupino,
vendar sem po pogovoru s starejšimi ljudmi prišla do zaključka, da so mnogo bolj zadržani
ter da ne želijo biti v fokusni skupini z mlajšimi generacijami.
Fokusna skupina je bila izvedena doma na podstrešju hiše zaradi udobja, miru in velikosti
prostora. Poleg udeležencev sem bila v prostoru prisotna zgolj sama kot moderatorka.
Pogovor je bil delno strukturiran s pripravljenim pisnim opomnikom. Izveden je bil avdio
zapis poteka fokusne skupine in transkripcija celotnega pogovora. Izvedba fokusne skupine
je potekala od 20.00 do 20.53, torej slabo uro.
Na koncu fokusne skupine sem sodelujočim razdelila list papirja s seznamom luksuznih
dobrin, na katerem sem jih prosila, da označijo blagovne znamke, ki jih imajo.

4.5 Ugotovitve
Analiza ugotovitev izhaja iz teoretičnega in praktičnega raziskovanja. Glavni cilj analize
podatkov je odgovoriti na raziskovalno vprašanje in 4 podvprašanja. V naslednjem
poglavju bodo navedena 4 raziskovalna podvprašanja z načinom pridobivanja in analize
informacij, čemur bo sledila interpretacija ugotovitev za vsako raziskovalno podvprašanje
in v končni fazi tudi odgovor na temeljno raziskovalno vprašanje.
4.5.1 Raziskovalno podvprašanje 1
Raziskovalno podvprašanje 1: Kdo kupuje luksuzne dobrine?
Odgovor na to vprašanje sem poiskala v pogovoru fokusne skupine preko vprašanj, za
katera sem ocenila da bodo lahko dala vpogled v to temo. Udeležence sem najprej prosila,
da se opišejo osebnostno, bodisi sami ali pa s pomočjo prijateljev, če jih imajo v fokusni
skupini. Najprej bom navedla nekaj njihovih replik:
Peter, 24 let:
Rok, 24 let:
Domen, 25 let:
Ana, 25 let:

»Zelo težka oseba, pikolovski, zagrenjen. Kaj še? Komplikator.
»Svojeglav, narcisoiden.«
»Nevrotičen, nepotrpežljiv, direkten.«
»Obsesivno kompulzivna.«

Sodelujoči so spontano po večini naštevali negativne lastnosti. Morda je to posledica tega,
da je oseba, ki je odgovarjala prva, začela z negativnimi lastnostmi ali pa avtomatično
pomislijo najprej na negativne stvari. V nadaljnjem preverjanju so bili udeleženci vprašani
po svojih prostočasnih aktivnostih, hobijih.
Peter, 24 let:
Ana, 25 let

»V prostem času rad športam, se družim s prijatelji«.
»Gledam obleke in kozmetiko na internetu.«
50

Tamara, 25 let:
Domen, 25 let:

»Rada imam tek v naravi in daljše sprehode, uživanje ob fajn kavi ali pa
kozarcu vina s prijatelji.«
»Tek, druženje, pijače.«

Sledeče vprašanje se je navezovalo na družinske člane. Zanimalo me je kaj oni nosijo ter
kakšne avtomobile imajo, ker otroci po navadi povzamejo mnoge navade po svojih starših.
Tamara, 25 let:
Peter, 24 let:
Timi, 26 let:

»Doma imamo dva Porscheja, Carrero in Cayenna in Alfo. Mami in brat
se rada lepo oblečeta, tko da nosita v večini znamke.«
»Majo BMW-ja, oči ma Audija.«
»Od avtov pa mamo ene par njih. Ene dva, tri Porscheje pa ne vem … še
ostalih ene par avtov.«

Interpretacija podatkov o tem, kdo kupuje luksuzne dobrine
Iz pogovora v fokusni skupini na temo tega, kdo kupuje luksuzne dobrine, lahko
povzamem, da so udeleženci po večini sebe opisali z negativnimi osebnostnimi lastnostmi.
Vendar bi težko rekla, da gre za negativno samopodobo zgolj na podlagi načina
odgovarjanja. Deluje, kot da se zavedajo svojih slabih lastnosti in so sprijaznjeni z njimi.
Za prosti čas je bila skupna vsem udeležencem športna aktivnost in druženje. Glede na to,
da je bilo to vprašanje na nek način uvodno, sem z njim želela le potrditi primernost
kandidatov za sodelovanje v fokusni skupini in se ne bom poglabljala v psihološke vidike
osebnosti ter odnosa starš – otrok, ker to ni osrednji namen pričujočega magistrskega dela.
Torej če povzamemo na kratko, so udeleženci naše fokusne skupine, kateri tudi kupujejo
luksuzne dobrine dobro situirani posamezniki. Vsem je skupna fizična aktivnost in
mreženje. Glede na to, da je vzorec zelo majhen, ni mogoče posplošiti teh lastnosti na
ostalo populacijo.
4.5.2 Raziskovalno podvprašanje 2
Raziskovalno podvprašanje 2: Kaj kupujejo?
V drugem sklopu sem želela bolj poglobljen vpogled v to, kaj si lastijo, katere so njihove
najljubše blagovne znamke ter če kupujejo zgolj prestižne izdelke. Začela sem z
vprašanjem, kaj imajo na sebi tisti trenutek, vendar so zaradi domače okolice v večini
posegli po športnih oblačilih, z izjemo ene udeleženke:
Timi, 26 let:
Tamara, 25 let:

»Breitling uro imam.«
»Od spodi navzgor imam: čevlje s peto in krznom, znamka Fru.it, hlače
Dolce in Gabanna, srajca Armani Jeans, suknjič BLUE, potem pa torbica
Miu Miu, šal Burberry in bunda Iceberg.«
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Potem sem jih spodbudila k temu, da naj vsak pove nekaj o svoji najljubši blagovni
znamki. Prišlo je do debate o tem, če so nekatere blagovne znamke v resnici luksuzne, zato
sem jim ponudila definicijo kategorije novih luksuznih dobrin (angl. populence), kot so jo
opisali Granot et al. (2013):
Ana, 25 let:

»Louboutin iz prve. Všeč so mi ti čevlji, valda zarad rdečega podplata. Pa
v Sloveniji se ne prodajajo, kar je samo plus.«

Zanimivo se nihče, z izjemo ene udeleženke, ni mogel odločiti za zgolj eno blagovno
znamko, kar bi lahko kazalo na to, da si v resnici ne želijo nekih določenih stvari, ampak je
pomembno zgolj, da je tisto, kar kupujejo, v višjem cenovnem razredu. Zato sem tudi
preverila, ali je pomembno, da so vidni logotipi znamk:
Rok, 24 let:
Ana, 25 let:
Timi, 26 let:

»Izjemno nepomemebn. Oziroma mam raj če se ne.«
»Včasih sem hotla, da se vidijo logotipi ali pa znamke, zdaj me pa to
mot. Svojo Prada torbico mam po navad kar okol obrnjeno, da se ne vid.«
»Je pa dobr, če so detajli gor tako da tisti k vejo, da vejo da je.«

Interpretacija podatkov o tem, kaj kupujejo kupci luksuznih dobrin
Kot sem že prej omenila, je bilo potrebno razložiti, da danes ne velja več za luksuz zgolj
tisto, kar je najdražje, ampak da med luksuzne dobrine ali populence (angl.) kot so jih
poimenovali Granot et al. (2013), spada tudi cenovno dostopne znamke Victoria's Secret,
Starbucks in vsi izdelki prestižnih blagovnih znamk, ki so narejeni za širše trge. Dober
primer tega je širitev produktne linije (Silverstein & Fiske, 2003) mnogih modnih
luksuznih znamk v kozmetično industrijo – najnovejši primeri so Burberry, Gucci,
Christian Louboutin. Ker si mnogi ne morejo privoščiti na primer Louboutin čevljev, ki
stanejo več kot 500€ za par pa jim je, če so resnični oboževalci njegovih izdelkov, lak za
nohte lažje dosegljiv, kljub izjemno visoki ceni 50€ za stekleničko izdelka v primerjavi z
ostalimi profesionalnimi blagovnimi znamkami za nego nohtov.
Sodelujoči so se strinjali s tem, da ni pomembno, da je viden logotip oziroma napis
blagovne znamke na izdelku. Vendar kljub temu, da preferirajo skrite logotipe, so tudi
mnenja, da tisti, ki se bolj spoznajo na modo, opazijo, da je stvar dobro narejena ali
luksuzna. Oziroma, morda želijo signalizirati zgolj sebi podobnim. Zaključili so, da je tudi
hrana lahko luksuz. Nihče od navzočih ne kupuje samo prestižnih izdelkov, nekdo je tudi
omenil da bi najverjetneje ob višjem dohodku, kupoval samo luksuz:
Ana, 25 let:
Ana, 25 let:

»Če bi imela več denarja, obstaja velika šansa, da bi kupovala samo
drage stvari.«
»Oziroma, kar se tiče kozmetike pa res kupujem samo luksuzne stvari ker
je moje prepričanje, da maš kožo za zmeri in je zato najboljš vlagat v
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njo.«
Vsak potrošnik je podvržen omejitvi dohodka (Baumol & Blinder, 2003), ki je tudi
največji dejavnik, da ljudje posegajo po cenejših izdelkih (Leibenstein, 1950), kar razloži
prej navedeni izjavi. Torej resnično gre za omejen dohodek, zaradi katerega je potrošnik
podvržen izbiri in se odloči za tisto, katera mu prinese več koristnosti To pa potrdi teorijo
potrošnikove izbire, ki temelji na hipotezi, da vsak potrošnik zapravi svoj dohodek na
način, ki mu prinese največje zadovoljstvo ali koristnost (Baumol & Blinder, 2003).
Kot lokacijo nakupa luksuznih dobrin sodelujoči navajajo predvsem Italijo ali pa tujino v
splošnem, kar ni presenetljivo glede na ponudbo v primerjavi s Slovenijo.
4.5.3 Raziskovalno podvprašanje 3
Raziskovalno podvprašanje 3: Katere dobrine potrošniki zaznavajo kot luksuzne?
V tretjem sklopu sem se osredotočila na to, katere dobrine se udeležencem zdijo luksuzne,
zato sem jim enostavno tudi zastavila takšno vprašanje in sledi nekaj replik:
Domen, 25 let:
Ana, 25 let:
Tamara, 25 let:

Timi, 26 let:

»Vse, k so vsaj 20% dražje od povprečne.«
»Zame pa vse, kar ni dostopno vsakmu.«
»Tko, kot sem že omenila, so luksuzne stvari dragi avti, dizajnerske
obleke, nakit, kozmetika. Lahko pa tudi rečem, da se mi zdi luksuzno tud,
da ima nekdo vikend na morju ali kjer kol, da o velkih čolnih ne
govorimo.«
»Zame Porsche, Louis Vuitton, Rolex pa Audemars Piguet.«

Sledila je poizvedba o tem, kako pogosto kupijo najdražjo stvar tistega, kar iščejo:
Timi, 26 let:
Tamara, 25 let:
Peter, 24 let:

»Ja kupš nekak najboljš pa to je pol ponavad nekak tut najdražje.«
»Skor vedno.«
»Če pa tehnologijo kupš, je pa najbolj… čez kakšen let je še zmer prbližn
uredu.«

Na vprašanje o tem, kateri izdelki se jim zdijo bolj privlačni – tisti z visokimi ali z nizkimi
cenami, so po večini odgovarjali, da imajo raje višje cene:
Ana, 25 let:
Peter, 24 let:
Domen 25 let:

»Z visokimi. Ker jih maš težje!«
»Znižane visoke cene.«
»Za nizke takoj mislš, da je neki narobe.«

Prav tako se jim zdijo težje dostopni izdelki bolj zanimivi, kljub temu, da je prišlo do
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rahlega konflikta o tem, ali je lahko izdelek sploh zanimiv nekomu, ki si ga ne more
privoščiti:
Rok, 24 let:
Ana, 25 let :

»To je težko rečt, k težje dostopni izdelki so tut ponavad bolj zanimivi, k
so pač … to je eno z drugim pač.«
»Ja lih takrat te najbol zanima, če ne morš čist met, ane?«

Interpretacija analize podatkov o tem, katere dobrine so luksuzne
Zanimala nas je percepcija luksuznih dobrin udeležencev fokusne skupine. Torej, katere
dobrine se jim zdijo luksuzne, ali jih bolj privlačijo izdelki z višjo ceno, kaj je najbolj
pomembno pri izdelku in kateri so statusni izdelki.
Na vprašanje o tem, kateri so za njih luksuzni izdelki, so različno odgovarjali. Nekateri so
pomislili na višjo povprečno ceno, dejanske blagovne znamke, spet drugi pa so rekli, da je
luksuz tisto, kar ni dostopno vsakemu. Slednjo izjavo bi lahko opredelila kot snobovsko,
saj je snobovski učinek odvisen od omejenega dostopa, ne glede na ceno. Torej zahteva, da
drugi ljudje ne morejo imeti te dobrine in da se tudi zavedajo svoje prikrajšanosti
(Leibenstein, 1950). To, da imajo že udeleženci znotraj fokusne skupine različne predstave
o tem, katere dobrine so dejansko luksuzne, kaže na to, da vendar so iz različnih
dohodkovnih razredov in tudi znotraj skupine določeni udeleženci lažje dostopajo do
luksuznih dobrin kot drugi, ne glede na to, da jih vsi kupujejo, kar lahko potrdimo z izjavo
Bhalle (2013), ki pravi, da je dejstvo, da tisti, ki lažje dostopajo do luksuznih dobrin, nanje
ne gledajo enako kot tisti, ki težje dostopajo do njih.
Dejstvo, da se vsem sodelujočim v fokusni skupini zdijo bolj privlačni izdelki z višjimi
cenami, ni presenetljivo, saj v nasprotnem primeru ne bi kupovali luksuznih izdelkov.
Namreč, Veblenov učinek dokazuje bogastvo (Harrison, 2007), po čemer očitno vsi
stremijo. Istočasno pa se jim zdijo tudi težje dostopni izdelki bolj zanimivi, kar pa kaže na
snobovski učinek. Zanimivo se je razvila debata o tem, ali je izjemno drag avtomobil še
vedno zanimiv, kljub temu, da ga ima na primer veliko prebivalcev nekega mesta.
Nekatere dobrine namreč istočasno signalizirajo bogastvo in ekskluzivnost. Harrison
(2007) je dal ravno primer zelo dragega avtomobila, ki ima lahko izrazito Veblenov
učinek, ampak začne izgubljati privlačnost za snobe, ker je vedno bolj priljubljen med
premožnimi. Tako enemu sodelujočemu v fokusni skupini drag avtomobil ne bi bil več
privlačen, če bi ga imelo mnogo drugih, medtem ko je drugemu popolnoma vseeno, ker se
mu bo avtomobil zdel še vedno zanimiv.
Eden izmed udeležencev moškega spola je omenil, da je pomembno, da je stvar tudi
vpadljiva. Razlago lahko najdemo v študijah, ki so raziskovale razkazovalno potrošnjo
pri moških in prišle do ugotovitev, da moško razkazovanje luksuznih izdelkov služi kot
»spolni signalni sistem«, ki privlači partnerice (Yajin, 2014).
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4.5.4 Raziskovalno podvprašanje 4
Raziskovalno podvprašanje 4: Zakaj potrošniki kupujejo luksuzne dobrine?
Z zadnjem delu fokusne skupine smo se pogovarjali o razlogih, da se sodelujoči
pravzaprav odločijo za nakup luksuznih dobrin, zato sem najprej vprašala po občutkih, ki
se jim sprožajo ob nakupu:
Peter, 24 let:
Ana, 25 let:
Tamara, 25 let:

»Veselje pa občutek krivde.«
»Jaz, če si kupm Louboutinke, bom vesela še par let in tut sm.«
»Vznemirjenje, navdušenje pa tud mal greha, če so stvari res drage, ker
bo treba velik delat za to stvar.«

Najbolj pomembni se mi zdijo razlogi, zakaj se nekdo odloči za nakup luksuzne dobrine.
Zagotovo je dejavnikov mnogo, a sem se v fokusni skupini želela osredotočiti oziroma
skušala razbrati ekonomske vidike nakupa luksuznih dobrin:
Tamara, 25 let:
Timi, 26 let:
Domen, 25 let:
Ana, 25 let:
Tamara, 25 let:

»Luksuzni izdelki se mi zdijo bolj kakovostni, ker so narejeni iz boljšega
materiala in majo lepše dodatke.«
»No jaz pa kupim zaradi kvalitete pa tud zarad statusnega simbola.«
»Da me majo prijatli raj.«
»Drage stvari so pač lepše, lepš narejene. Pa zadnjič sem slišala, da je
nek problem pri pocenskih v barvah, ker ti lahko kemikalije spuščajo.«
»Mogoče tud zato, da izstopam.«

Zanimalo me je tudi njihovo mnenje o tem, kako mislijo da jih okolica zaznava zaradi
njihovega stila:
Ana, 25 let:
Tamara, 25 let:
Timi, 26 let:

»Kšne tamale od prjatlov me kr mal idolizerjo.«
»V službi sem že dobila kakšne zavidljive poglede. Predvsem od žensk.«
»Mene že itak ne marajo.«

Glede na odgovore lahko sklepamo, da je njihova okolica opazila tako njihov stil oblačenja
kot življenjski slog.
Interpretacija analize podatkov o tem, zakaj se kupujejo luksuzne dobrine
Glavni razlog za nakup prestižnih stvari naj bi bil v kvaliteti, vendar so nekateri izpostavili
tudi sledeče dejavnike:



signaliziranje statusa,
da jih imajo prijatelji raje,
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da izstopajo,
ker jim druge stvari niso všeč,
ker lahko.

V vseh zgoraj omenjenih odgovorih lahko najdemo vzporednice z Leibensteinovo (1950)
opredelitvijo snobovskega, Veblenovega ter učinka vagona. Iz debate se je dalo sklepati,
da ceno neposredno povezujejo tudi s kvaliteto. Glede na to, da imajo vsi različne razloge
za nakup luksuznih dobrin, bi izpostavila, da je želja po tem, da imajo nekoga prijatelji
raje, tipičen komentar za nekoga, kogar bi lahko opredelili v učinek vagona, za katerega je
značilno povečano povpraševanje zaradi dejstva, da ostali kupujejo neko dobrino oziroma
nekdo želi biti del skupine, imeti občutek pripadnosti (Asmoah et al., 2011).
Ostali komentarji kažejo bolj na naravo snoba, katerih motivacija je kupovanje
ekskluzivnih izdelkov zaradi želje po izstopanju iz množice (Granot et al., 2013.). Gre torej
za to, da snobi stremijo k nakupovanju izdelkov, katerih si drugi ne morejo privoščiti
(Harrison, 2007). To potrjujejo tudi njihove izjave, da večinoma kupujejo izdelke zaradi
njihove atraktivnosti.
Sodelujoči so omenili, da jim njihove stvari ostali zavidajo, celo da jih ne marajo.
Pojasnilo lahko najdemo pri Harrisonu (2007), ki je omenil, da ima lahko signaliziranje
statusa prav tako negativen učinek na ostale ker izziva čustva kot so zavidanje,
nezadostnost, vznemirjanje. Ta čustva so oblike nekoristnosti.
Zanimivo je, da je samo ena udeleženka pri navajanju razlogov za nakupovanje prestižnih
izdelkov omenila, da je nekje slišala, da se pri cenejših izdelkih uporabljajo tudi
nekvalitetne barve, ki lahko škodujejo osebi, ki jih nosi. Dejstvo je, da je obdelava
popularnega džinsa izjemno škodljiv postopek (Vidner Ferkov, 2014). Strupene kemikalije,
uporabljene v procesih barvanja, lahko povzročajo hormonske motnje in so celo
rakotvorne, ko razpadajo v naravi (Anderson, 2013).
4.5.5 Tabela razkazovalnih blagovnih znamk
Namen tega dela raziskave je bil poskus opredelitve ali informanti kupujejo bolj ali manj
razkazovalne dobrine. Spletna anketa je bila objavljena na socialnem omrežju Facebook in
nekaterim posredovana preko spletne pošte, s pripisom da jo lahko delijo naprej. Potekala
je 22. oktobra 2014, nanjo pa je v celoti odgovorilo 84 anketirancev. S spletno anketo
(Priloga 4, str. 25) sem prišla do ocen, koliko je določena blagovna znamka zaznana kot
razkazovalna. Spodaj v Sliki 13 je prikazanih 10 najbolj razkazovalnih znamk. Na levi
strani slike je število glasov za določeno stopnjo razkazovalnosti (1 – ni razkazovalna; 5 –
zelo razkazovalna), na desni pa povprečna ocena razkazovalnosti.
Temno plava barva (1) prikazuje število anketirancev, ki je ocenilo znamko kot popolnoma
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nerazkazovalno; na drugi skrajnosti pa svetlo plava barva (5) kaže število aketirancev
kateri so znamko zaznali kot izjemno razkazovalno.
Slika 13: Deset najbolj razkazovalnih blagovnih znamk

Iz Priloge 6 je razvidno, da ima 5 od 6 sogovornikov v fokusni skupini vsaj en izdelek
Louis Vuitton, Versace, Gucci in Burberry. Eden ima Aston Martina, dva Rolexa in ena
par čevljev Christian Louboutin. Dva sodelujoča imata doma celo več kot en avtomobil
znamke Porsche. Glede na te podatke lahko trdimo, da sodelujoči v veliki meri kupujejo
dobrine, ki veljajo za izjemno razkazovalne. Sicer imamo premalo podatkov, da bi lahko iz
tega prišli do nekih zaključkov. Lahko služi le kot dodatek in potrditev, da ljudje različno
zaznavajo razne blagovne znamke in da s tem, ko se nekdo odloči na nakup neke blagovne
znamke, pošilja svoji okolici določene signale. Vendar je to lahko že predmet popolnoma
nove raziskave.

SKLEP
V magistrskem delu sem proučevala anomalije v povpraševanju pri čemer sem se
osredotočila predvsem na luksuzne dobrine.
Medtem ko potrošniki vrednotijo nekatere izdelke zaradi njihovih funkcionalnih lastnosti,
se mnoge dobrine vrednotijo zaradi statusa, ki naj bi ga dale svojim lastnikom. Z lahkoto bi
lahko trdili, da vrednost dragih kamnov, kovinskega nakita, dizajnerskih torbic (na primer
Louis Vuitton, Prada), ur (Rolex), luksuznih avtomobilov (Mercedes-Benz) ali celo
premium piva (Heineken v ZDA) prihaja predvsem iz percepcije, da uporaba teh dobrin
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dvigne potrošnika v očeh opazovalcev (Kuksov & Ying, 2012). Luksuzna podjetja
postavljajo standarde za izdelčne skupine in njihove blagovne znamke imajo izjemno moč.
Primer tega je šampanjec, ki je standard za primerjavo vseh penečih vin (Walton, 2001).
Potrošniki vrednotijo statusne dobrine zaradi vtisa, ki ga ima imetje te dobrine na ostale
potrošnike in ta vtis je odvisen od dejanske porazdelitve lastništva med populacijo (Kuksov
& Ying, 2012). Cenovno ugodne blagovne znamke (angl. budget brands) imajo cene
postavljene ob mejnih stroških, medtem ko se luksuzne, čeprav niso same po sebi
superiorne, prodajajo po višjih cenah strankam, ki iščejo načine razkazovanja bogastva.
Luksuz pa ni več rezerviran samo za premožne, kot tudi ni več ekskluziven. Trg obstaja za
potrošnike, ki kupujejo dobrine zaradi njihove izkušnje in čustvene povezave s to dobrino
(Granot et al., 2013).
Anomalije v povpraševanju je izpostavil že Pigou (1913), ki je ugotavljal, pod katerimi
pogoji predpostavka o dodajanju individualnih krivulj povpraševanja vodi v tržno krivuljo
povpraševanja, ki je skladna z realnostjo. Leibenstein (1950) je njegov prispevek nadgradil
z vpeljavo učinka padajoče mejne zunanje potrošnje in teoretično izpeljal tržne krivulje
povpraševanja v primeru učinka vagona, snobovskega učinka in Veblenovega učinka.
Kot sem med delom ugotovila, obstajajo razlike med Veblenovim in snobovskim učinkom.
Veblenov učinek dokazuje bogastvo, medtem ko je snobovski učinek bližje temu, da nekdo
signalizira svojo drugačnost, superiornost. Na drugi strani imamo učinek vagona, ko želi
nekdo biti del množice, na kar kaže izjava udeleženca fokusne skupine, da želijo biti
priljubljeni med prijatelji. Učinkovitost ekskluzivnosti ali snobovskega učinka je direktno
povezana z izključitvijo ostalih, včasih neodvisno od plačane cene (Harrison, 2007), kar je
razvidno iz izjave, da nekdo želi izstopati z nakupovanjem luksuznih dobrin. Sodelujoči so
omenili, da jim njihove stvari ostali zavidajo, celo da jih ne marajo. Pojasnilo lahko
najdemo pri Harrisonu (2007), ki je omenil, da ima lahko signaliziranje statusa lahko
negativen učinek na ostale ker izziva zavidanje, nezadostnost in vznemirjanje.
Temelj raziskave je bila analiza sekundarnih podatkov s področja razkazovalne potrošnje
in ostalih anomalij v teoriji povpraševanja. Na podlagi ugotovitev iz fokusne skupine lahko
zaključim, da se motivacije za nakup luksuznih dobrin razlikujejo od posameznika do
posameznika, vendar vsakega lahko opredelimo k eni ali več anomalijam. Fokusna skupina
je vključevala 6 predstavnikov iz segmenta ljudi, ki kupujejo luksuzne dobrine. Ciljno
skupino sem izbrala na podlagi raziskave teorij o razkazovalni potrošnji in sorodnih
konceptov. Da bi dobili širši vpogled v motivacije za nakup luksuznih dobrin potrošnikov,
bi se morali poglobiti predvsem v psihološke dejavnike. Udeleženci so imeli različne
poglede na to, katere dobrine so luksuzne, kar se je odražalo tekom celotnega poteka
fokusne skupine. Nekateri luksuz opredeljujejo zgolj glede na ceno, medtem ko za druge
igra vlogo tudi ekskluzivnost. Zaključimo lahko, da so luksuzni izdelki več kot samo drage
dobrine za namen razkazovanja. Večina takih nakupov je intuitivnih in je privlačna za
mnogo globlje potrebe, torej podzavestno željo, da se počutijo pomembne. Upoštevajoč
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konstantno rast v dobičku enega največjih mednarodnih konglomeratov z luksuznimi
dobrinami, LVMH, lahko sklepamo da zelo dobro poznajo in izkoriščajo potrebe svojih
strank. Na koncu fokusne skupine sem razdelila seznam luksuznih blagovnih znamk,
kasneje tudi v spletni anketi, na katerem so morali udeleženci fokusne skupine označiti
blagovne znamke izdelke katerih imajo. Glede na te podatke lahko trdimo, da sodelujoči v
veliki meri kupujejo dobrine, ki veljajo za izjemno razkazovalne. V podporo fokusni
skupini sem izvedla tudi spletno anketo na katero je v celoti odgovorilo 84 anketirancev.
Njen namen je bil ocenjevanje razkazovalnosti za vsako navedeno blagovno znamko. Za tri
najbolj razkazovalne blagovne znamke so anketiranci označili Louis Vuitton, Lamborghini
in Aston Martin.
Omejitve naše analize so majhen vzorec, ki se ga ne da posplošiti na populacijo. Zanimivo
bi bilo imeti še vsaj eno ali več fokusnih skupin z namensko določenimi starostnimi
razlikami znotraj skupine, morda tudi s fokusno skupino z denimo starostjo med 35 in 50
let. V prihodnje bi torej lahko opazovali, kako se dojemanje luksuznih izdelkov in
blagovnih znamk spreminja s starostjo. Lahko bi se osredotočili tudi na ocenjevanje
koristnosti izdelka s strani potrošnika. Še ena zanimiva raziskava bi bila med skupino, ki si
lahko privošči luksuzne stvari, a ne vidi smisla v tem. Skozi praktični del sem v nalogi
potrdila prisotnost pojavov, ki so predhodno navedeni v teoretičnem delu raziskave. Torej
dejansko obstaja povpraševanje, ki je odvisno od povpraševanja ostalih; bodisi v negativno
ali pozitivno smer. Dejstvo pa je, da vsi udeleženci ceno direktno povezujejo s kvaliteto.
Kvaliteta je še eden izmed zelo širokih pojmov, katerega je mogoče v prihodnosti bolj
podrobno raziskati. Ugotovitve pričujočega dela se lahko aplicirajo na prakso predvsem s
tem, da se odločimo kaj naš izdelek ali storitev ponuja; oziroma v kateri učinek bi ga lahko
opredelili. S tem je mogoče bolje oblikovati ciljni segment kupcev in bolj učinkovito
komunicirati atribute izdelkov, kar bi se posledično odražalo v višji prodaji. Predvsem pa
sledeča poved oznani nekaj, česar se mora vsakdo zavedati. Več direktorjev luksuznih
trgovin je soglasno izjavilo, da je čas najbolj omejen artikel danes in zato ultimativni
luksuz (Bhalla, 2013).
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Priloga 1: Formular demografskih podatkov
Osnovne informacije udeležencev
Spol
Starost
Dokončana izobrazba
Poklic

1

Priloga 2: Vprašanja za intervju
Opomnik z vprašanji za izvedbo fokusne skupine
Uvodna predstavitev teme ter namena fokusne skupine
Kot sem vas seznanila že ob povabilu k sodelovanju v fokusni skupini, bomo danes
govorili o luksuznih dobrinah. Bolj natančno, kakšne so motivacije za nakup luksuznih
dobrin potrošnikov v Sloveniji ter katere dobrine zaznavate kot luksuzne. Ocenjujem, da
bo pogovor trajal približno eno uro, kot je bilo predhodno dogovorjeno. Glavni namen te
fokusne skupine je preko pogovora, vodenega z mojimi vprašanji, priti do ugotovitev o
obravnavani temi. Od vas je pričakovano, da sta sproščeni in iskreni, ker ne obstaja pravi
ali napačen odgovor.
1. Del: Kdo kupuje luksuzne dobrine
Zanima me, kako bi se vsak od vas opisal osebnostno? Če se poznate, si lahko med seboj
pomagate.
Kaj počnete v prostem času? Kateri so vaši hobiji?
Kakšne obleke nosijo vaši družinski člani? Katere avte vozijo?
2. Del: Kaj kupujejo?
Kaj imate danes oblečeno?
Mi lahko vsak pove nekaj o svoji najljubši luksuzni blagovni znamki?
Kako pomembno je, da so logotipi vidni? Ali pa napis blagovne znamke?
Je kdo, ki kupuje zgolj drage ali luksuzne stvari?
Kje kupujete luksuzne izdelke?
Zakaj kupujete luksuzne izdelke?
3. Del: Katere dobrine so luksuzne?
Za katere dobrine bi rekli, da so luksuzne?
Kako pogosto kupite najdražjo stvar od izbranega izdelka?
Se vam zdijo bolj privlačni izdelki z visokimi ali nizkimi cenami?
Kaj se vam zdi najbolj pomembno pri izdelku katerega kupujete?
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So težje dostopni izdelki bolj zanimivi?
Statusna torbica in statusni avtomobil.
4. Del: Zakaj kupujejo luksuzne dobrine?
Kakšni občutki se vam sprožajo ob nakupu drage stvari?
Zakaj nosite oziroma kupujete drage stvari?
Se vam zdi, da kupite več izdelkov zaradi njihovih uporabnih lastnosti ali zaradi njihove
atraktivnosti?
Kako se vam zdi, da vas drugi zaznavajo zaradi stvari, katere imate?

5. Del: Seznam luksuznih dobrin: Katere imajo?
Louis Vuitton
Pommery
Givenchy
Audi
Saint Laurent
Porsche
Church's
Versace
Christian Louboutin
Celine
Laduree
Victoria's Secret
Tiffany & Co.
Grey Goose
Peuterey
Giuseppe Zanotti

Mikimoto
Evian
Chopard
Armani Jeans
Hogan
Fay
Sergio Rossi
Coach
IWC
Breitling
Jimmy Choo
Agent Provocateur
Maserati
Dsquared
Miu Miu
BMW

Patek Philippe
Le Silla
Missoni
Stella McCartney
M.A.C. Cosmetics
Bvlgari
Mulberry
Jaguar
Prada
Lamborghini
Rolex
Chanel
Gucci
Aston Martin
Bang & Oluffssen
Hilton
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Jacob Cohen
Moet & Chandon
Pal Zileri
Persol
Godiva
Alexander McQueen
Abercrombie
Starbucks
Burberry
Marc Jacobs
Balmain
Charlotte Olympia
Tom Ford
Hermes
Fendi
Valentino

Priloga 3: Zapis izvedbe fokusne skupine
FOKUSNA SKUPINA
Datum: 23. oktober 2014
Intervjuvanci: 4 moški, 2 ženski, stari med 24 in 26 let.
Kot sem vas seznanila že ob povabilu k sodelovanju v fokusni skupini, bomo danes
govorili o luksuznih dobrinah. Bolj natančno, kakšne so motivacije za nakup luksuznih
dobrin potrošnikov v Sloveniji ter katere dobrine zaznavate kot luksuzne. Ocenjujem, da
bo pogovor trajal približno eno uro, kot je bilo predhodno dogovorjeno. Glavni namen te
fokusne skupine je preko pogovora, vodenega z mojimi vprašanji, priti do ugotovitev o
obravnavani temi. Od vas je pričakovano, da sta sproščeni in iskreni, ker ne obstaja pravi
ali napačen odgovor. Med pogovorom lahko tudi sami zastavite kakšno vprašanje, sploh v
primeru da česa ne razumete. Če ste pripravljeni, lahko kar pričnemo s pogovorom.
1. Zanima me, kako bi se vsak od vas opisal osebnostno? Če se poznate, si lahko med
seboj tudi pomagate.
Peter: Zlo težka oseba, pikolovski, zagrenjen… kaj še? Komplikator. Prjatli me majo zlo
radi.
Timi: Sm vesela, heteroseksualno usmerjena oseba.
Rok: Ne morm to zase. Svojeglav, narcisoidn.
Ana: Posesivn?
Rok: Posesivn pa nism. To pa ne.
Domen: Nevrotičen, nepotrpežljiv, direktn.
Peter: Js sm tut direktn.
Tamara: Kok ste negativni vsi. Jaz sem pozitivna oseba, nasmejana, rada pomagam
drugim, sodelujem v timskem delu, delovna, aktivna, zadovoljna, nisem konfliktna.
Domen: Maš prov. Jst sm racionaln.
Peter: Rok je tut racionaln, gre mal u Italijo. Pa mal se gre pelat.
Ana: Obsesivno kompulzivna.
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2. Od osebnosti k prostemu času. Kateri so vaši hobiji?
Peter: V prostem času… nevem, rad športam, se družim s prijatelji.
Timi: Najraje popivam s prijatelji. To je pa to.
Peter: To je pa res ja.
Ana: Ma ne vem.. gledam obleke pa kozmetiko na netu, pa zadnje čase velik tečem zarad
maratona.
Tamara: Rada mam tek v naravi in daljše sprehode, uživanje ob fajn kavi al pa kozarcu
vina s prijatelji. Paaa rada pogledam kakšno nadaljevanko, ob kateri se res sprostim in
odmislim druge stvari, kot na primer služba, faks.
Ana: To ja, serije! To je tut luštn zvečer ja.
Domen: Serije pa filmi. Kino tut kšno nedeljo zvečer paše.
Rok: Šport, prijatelji.
Domen: Šport, fitnes.
Ana: Aja pa pojem tut. Sam se ne učim več.
Peter: Aja fitnes nism reku.
Ana: Js isto pozabla na fitnes.
Tamara: Al pa kšn girls' night tut zlo paše.
Domen: Tek, druženje, Tamarače.
Ana: Druženje tut ja. Rada grem v mesto na Tamaračo, sladico.
3. In vaši družinski člani? Kakšne obleke nosijo, katere avte vozijo?
Tamara: Doma imamo dva Porscheja, Carrero in Cayenna in Alfo. Mami in brat se rada
lepo oblečeta, tako da nosita v večini znamke, očija pa zelo težko dobiš, da ga spraviš v
trgovino, ampak ko ga, si pa tudi on kupi lepe stvari za sebe – je pa večino v oblekah. Tako
da, če povzamem se vsi radi lepo oblečemo, v veliko primerih v znamke, vendar potem
tudi pazimo na stvari, tako na avte, kot tudi na obleke v smislu da jih ravno ne peremo
zmiksano črno z belim, ali kakšna rdeča z belim. Ampak dejansko se uničjo z nošenjem in
ne kako drugače.
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Peter: Kaj nosjo? Kva pa vem. Ne zanima me to tok. Majo avte ja. Vsak ma doma en avto.
Majo BMWja, oči ma Audija, js mam pa Volkswagna. Timi dej ti mal povej.
Timi: Ja oblečeni so ne. Ne smeš hodt nag. Od avtov pa mamo ene par njih. Ene dva, tri
Porscheje pa ne vem.. še ostalih ene par avtov. Neki jih je no.
Ana: Mi mamo doma dva avta, en je od tastarih čist opremljen Volkswagen, js mam pa
Audija.
Rok: Dva avta, nima vsak član svojga avta.
Ana: Kera fora, dons proda Minija, kupuje BMW enko pa bluzi da nima vsak član avta
haha.
Timi: Ti si tipičn klošar. Ura dražja k avto.
Rok: Ja nima vsak svojga avta.
Peter: Mate pa radi BMWje ane?
Rok: Ja.
Domen: Ja pr ns ma vsak svoj avto ampak ni noben ne vem kok zlo luksuzn.
Kaj pa obleke?
Ana: Od cun pa sm js dost podobna očiju. On ma rd lepe stvari pa si jih prvošč za razliko
od mami k je škrta sama do sebe.
Timi: Haha mogoče pa zmanka za njo, k dajo vse zate.
Ana: Ma ne no, sam vse je predrago in zato je nočm nkol zravn v štacuni.
Rok: Ma moji so tut lepo oblečeni ja.
Domen: Moji niso tok zlo spet, nč posebnga.
4. Kaj pa imate danes na sebi?
Timi: Dva različna štunfa pa trenerko.
Peter: Js mam Jack Willis tale pulover. Hlače pa ne vem kaj so. Pa Bjorn Borg gate.
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Ana: Nike trenirko pa Massimo Dutti majčko. Če smo že doma, ne rabmo bit lepo
oblečeni.
Timi: Joker gate pa Gap trenerko pa Rope pulovrčk. Pa en Adidasov štunf, pa en Nikeov
štunf.
Rok: Js mam David Beckham gate.
Timi: Uuuuuu H&M.
Ana: U js mam pa spodn periu od Provocateurja.
Rok: Mam David Beckham gate, Diesel hlače. Pulover Pal Zileri.
Peter: Kašno maš pa uro?
Rok: Timi ni tut nč o uri govoru.
Peter: Pa sj si anonimn ti bk.
Timi: Veseli me, da sm obkrit s tem plaščom anonimnosti. Breitling uro mam.
Rok: Mam Rolex.
Tamara: Od spodaj navzgor mam: čevlje s peto in krznom, znamka Fru.it, hlače Dolce in
Gabanna, srajca Armani Jeans, suknjič BLUE, potem pa torica Miu Miu, šal Burberry in
bunda Iceberg.
Kaj pa običajno nosite, ko greste ven?
Domen: Nimam ure. Trenutno sm v trenerki, drgač pa Scotch&Soda, Abercrombie
prevladuje.
Ana: Paaa različno. Nekak sm uniformerana zadne čase v Prada torbo pa krznen
brezrokavnik, pa kšni hudi špegli. Aja pa nove Tory Burch škorne mam. Če grem čez dan
kam, mam tut Bvlgari prstan, k se mi zdi da ga zvečer loh zgubim.
Timi: Dsquared hlače, to je sigurn. Pa kšno srajčko pa dobro uro. Menam mal med
Breitlingom pa Bvlgarijem, kokr mi zapaše.
Tamara: Js sem skos zrihtana, tko da ni dost drugač od danes. Mogoče edino oblekico
namesto hlač in srajce. Pete pa sigurno.
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Ana: Hehe ti si edina, k je dons lepo oblečena. Sj js sm dokaj teb podobna, sploh če se gre
ven.
5. Mi lahko vsak povejte nekaj o svoji najljubši luksuzni blagovni znamki?
Ana: Lahko ja.
Domen: Recimo če Abercrombie tut šteje…
Timi: Zakaj pa Abercrombie majketi šteje?
Eden članek je raziskoval novi luksuz oziroma kot so ga poimenovali »populence
(popular opulence)« in zaseda področje med high-end znamkami in nižje cenovnimi.
Med njih spada na primer Victoria's Secret, Starbucks, itd.. Torej v splošnem ni
luksuz samo tisto, kar je blazno drago. In po tej teoriji je tudi Abercrombie & Fitch
luksuzna znamka, predvsem na evropskem trgu.
Domen: Vidš, to je čist luksuz v Sloveniji, kr ga ni. Ozeroma, je vsaj biu učas. Ja všeč mi
je kr.. včas mi je biu še bl všeč, ker ga ni mel vsak, pa ker je bil pač, ker si ga lahko kupvou
po internetu pa ni blo treba v vrstah stat v trgovini.
Ana: Louboutin iz prve. Čis so mi hudi te čevli, valda zarad rdečga podplata. Pa v
Sloveniji se ne prodajajo kar je sam plus. Pa zlo redko srečaš kšno žensko z njimi. Vse bi
mela, prsežm. Men se loh kr zblede v tej štacuni. Pa še kozmetko zdej vn mečejo!
Tamara: A je nujno samo eno zbrat? Kr nimam sicer samo ene najljubše luksuzne znamke,
ker jih je velik. Recimo, da delim luksuzne znake potem še na avte, nakit, obleke,
kozmetika. Tko, da lahko od vsakega nekej povem, al bo preveč?
Ne, po želji povej nekaj o svojih najljubših znamkah.
Tamara: Pa da začnemo, pr avtih: uff… jih je pa kr neki, k so mi všeč – Porsche Carrera
GT, Aventador, Ferrari 458… dejansko so mi najbolj všeč mejhni, hitri, močni avti. Od
nakita mi je res všeč Piaget in Omega. Trenutno še nimam nč od njih, ampak mam že
ogledane stvari in ko bo prav čas si mislim tud kej privoščit.
Ana: U matr, dobr maš ti to naštuderan. Spomla si me, da bi js mela od Chanela uro, k smo
že pr nakitu. Sj vem da niso to neke blazne ure, sam so pa noro lepe! Noro lepe res. Pa
tamodrga moškega Rolexa, k mi noro paše. K sm tmna pa to.
Tamara: Teb res paše una ura ja. Drgač je pa zame pr oblekah tko, da kupim kar mi pade v
oko, nimam prov najljubše znamke. Vem pa, da bo moja poročna obleka od McQueena in
čevlji Louboutin zraven. V večini primerov pa res kupm drage kose oblek in obutve.
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Ana: Evo za poroko se strinjam! S čevli bl k z izbiro obleke, js bom mela to najbrž od
Marchese.
Rokjan: Ženske sam o poroki razmišlate.
Domen: Ja no, ena sošolka že več k 10 let vse u nulo ve kva bo mela na svoji poroki.
Rokjan: Moteno je to.
Tamara: Pa dobr, js nism nč planerala sam za cune vem kr me to pač bolj zanima.
Punce morda kakšna beseda o ličilih in kozmetiki, katero uporabljate?
Tamara: Ok pr kozmetiki mam Collistar losjon in Clinique BB kremo, pa neke dobre
šampone za lase (Karastase in Organic), drgač ne uporabljam nekaj veliko make upa –
največkrat BB krema, rdečilo za lica Guerlain in maskara Collistar al Dior ali pa YSL.
Zdaj ne vem, ali sem dosti natančno povedala?
Ana: Po moje da si kr precej dobr povedala. Js raj ne bom šla v podrobnosti, kr sm čis
obsedena in z make-upom in z vso kozmetiko. To zgleda tko, da mam skos tri šampone pa
dve maski za lase, par krem za obraz in tko naprej. Osnovna nega obraza je trenutno bl
Dior pa Lancome no prevladuje. Z make-upom sm se pa hotla omejit na maksimalno tri
senčila pa šminke, sam ni šlo. Tko da zdej bl pridno nabiram vse kar se da, še najbl sm pa
srečna če tega ni v Sloveniji. Pa zlo, ampak res zlo rada probavam nove stvari, tko da nikol
nimam dvakrat iste maskare, lipglossa, eyelinerja. Kr se mi zdi res neumn pr taki ponudbi
ždet na enem izdelku ves čas.
Rokjan?
Rok: Čaki razmišlam.
Domen: (ironično) Rok ma rd dobre čevle, pa ma rd dobre čevle ja.
Timi: Nizkoprodukcijske italijanske znamke ma on rd, take manufakture.
Rok: Ja, to mam jst rd.
Tamara: Pa dobr, to majo vsi radi hehe.
Domen: Butična trgovina.
Timi: Butične trgovine. K mu en tastar s tresočo roko prodaja čevle.
Domen: K ga pomer.
9

Rok: Nikol nism o temu razmišlu na tak način.
Timi: Rašica?
Rok: No prov BMW.
Peter: Ne, jst bom meu BMW.
Rok: No prov BMW, ok BMW.
Peter: Kva ti je všeč na BMWju?
Rok: Dobre avte delajo.
Tamara: Pa sej še kšne druge ferme delajo dobre avte, al ne?
Peter: Zadn pogon.
Rok: Dobre avte delajo. BMW mi je nekak najbl všeč.
Peter: Ja pa bi se strinju. Mi je že všeč.
Ana: (ironično) Dobre avte ja, BMW. Dobri avti ja. So pa tko fajn avti.
6. Kako pomembno se vam zdi, da se vidijo logotipi znamke? Ali napis znamke?
Domen: Men ni tok pomembn.
Tamara: To mi ni pomembn, ker js vem kaj nosim. Vejo pa tud drugi, k nosijo znamke, ker
se mi zdi, da se res opaz razlika med dobrim, dragim kosom obleke in neki poceni, recimo
Tally Weijl. Tud v materialu in v izdelavi se takoj opaz to.
Rok: Izjemno nepomembn. Oziroma mam rajš, če se ne.
Timi: Enak, tut ne.
Ana: A si zih? K una tvoja Etro majca je dokaj vpadljiva.
Timi: Pa dobr je no.
Peter: Js tut ne maram da se vid.
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Ana: Mah iskreno sm včasih hotla, da se vidjo logoti ali pa znamke, zdej me pa to mot.
Svojo Prada torbico mam ponavat kr okol obrneno, da se ne vid.
Timi; Sam je pa dobr, če so detajli gor tko da uni k vejo, da vejo da je.
Ana: Sej itak uni, k res poznajo modo tut vejo, da je dobra torbica. Al pa čevl. Zmer so pr
tahudih fermah te detajli.
Domen: Ja.
Je na primer Dsquared vpadljiv ali obratno?
Timi: Ma Dsquared ni luksuzna znamka če mene vprašaš.
Ana: Ni? Zanimiv, da so jakne za 1500€ neluksuzne.
Tamara: Ja no, ene stvari so res brutalno drage.
Timi: Ampak ljudje k to nosjo delajo neluksuzno.
Ana: To je pa druga stvar. Sam Dsquared specifično ma al ful bling bling stvari, al pa čist
normalne. In tanormalne so pa še dražje od unih k povsot neki more pisat.
Timi: Oni pol znamko razvrednotjo.
Domen: Ja, tko k so Lacoste.
Ana: Ja Armani Jeans je men isto zart pretiravanja ogabn ratu.
Timi: Tko k so Lacoste recimo. Pa k sm zanč vidu enga čefurja, da je meu fejk pas od
Louis Vuittona. Istga, k ga mam jest. Sm bil zlo žalostn.
Ana: Itak se na teh ljudeh k majo fejk vid da je fejk že sam k ceuga človeka pogledaš.
Takoj ti je jasn, da nimajo original pas al karkol.
Rok: Sj zakwa bi blo pa tist tok vredn, kokr stane? Loh ga kupš za 2€.
Peter: Pa un H.
Ana: Hermes?
Rok: H tut, H tut za 3€ kupš.
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Timi: Zakaj pa pol ne kupujete kvarčnih ur?
Rok: To je pa drgač. To je pa čist drgač.
Timi: Ja sj cajt isto kaže.
Rok: Ne cajt isto kaže. Kvarčno uro zlo lahko ločš od mehanske, med tem k un pas iz
Vietnama pa mal težje ločš od unga k je iz kao Francije.
Ana: To pa ni res! Uro na prvi pogled ful težje ločš, kokr eno slabo kopijo Vuittona če se
vsaj mal spoznaš.
Timi: Sj loh kupš tut fejk…
Ana: Sploh ne razumm zakaj bi kdo kupu fejk? Kva je fora, če maš lepe stvari k so
samostojne znamke? Ne razumm res.
Peter: Sj Rok a nis ti te ure v Vietnamu kupu?
Rok: Ja eno sm pa res pa je šipca vn padla.
7. Je kdo, ki kupuje samo dražje oziroma luksuzne stvari?
Tamara: Seveda so tud taki ljudje ampak men je recimo za eno spodnjo majčko ali pa
navadno majčko tud vseen al je luksuzna al je pa navadna. Se mi pa neumno zdi dati 100
evrov za neko navadno črno majčko, brez vsega, samo ker je od dizajnerja.
Ana: To maš prov. Za te podmajce pa spodne majce pa ter fore, je res popolnoma
nesmislno plačat un listek k ga noben živ bog ne vid.
Domen: Nihče.
Peter: Mau je treba mešat.
Domen: Zmerna kombinacija vsega.
Ana: Mah js če sm iskrena, se probam držat iznad nivoja. K je sočn. Če bi mela več dnarja,
obstaja velka šansa da bi kupvala sam drage stvari.
Timi: Ma js tut mislm, da je treba mal mešat.
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Ana: Oziroma, kar se tiče kozmetike pa res kupujem samo luksuzne stvari ker je moje
prepričanje, da imaš kožo za vedno in je zato najboljš vlagat v njo. Tko da če bi mogla
popredalčkat, je prvo nega oziroma dekoracija obraza, šele pol modni dodatki pa obleke.
8. Kje kupujete luksuzne stvari?
Domen: V nakupovalnih središčih.
Timi: Povsod kjer sprejemajo gotovino in denar.
Peter: Ja internet.
Timi. Vse možne kanale uporabljam.
Ana: Js isto povsod.
Domen. V tujini, največkrat v tujini.
Timi: V tujini, v Sloveniji. Povsod.
Ana: Ja pr men je ful odvisn kaj kupujm. Enkrat na mesc sigurn neki prek interneta
naročim, kšn Abercrombie, po večini pa make-up k se ga ne da dobit v Sloveniji. Al pa
kozmetko.
Domen: V Italiji.
Ana: Italija je fajn ja. Js mam tm eno vrhunsko štacuno v Trstu.
Tamara: Obleke in čevlje kupujem pr nas v Galeriji Emporium, Emporiumu ali pa Sportina
XYZ, drugač pa v Trstu in v Benetkah. Al pa kje na potovanju heheh.
Peter: V tujini.
Domen: Na kšnm potovanju.
Peter: Lepo grem u Italijo. Se pelm na kavo, mal mortadelce.
Rok: Mortadelco pa namaz.
Peter: Uuuu pršut. To je luksuz. Za 500€ pršut.
Rok: Seveda, pršut je luksuz. Ka pa je zdej to. Ja seveda.
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Timi: Haha ka pa je zdej to, šokeran fnt.
Ana: Haha js sm v Katarju dala 150€ za čokoladke k nč.
Peter: U matr, dobr delaš.
Ana: Pa fotru vsakič k gre km na pot težim, da mi prnese take fine čokoladke. Sj Peter a ni
šu tvoj fotr v Španijo sam pršute kupvt?
Peter: Šou ja, ni vidu B od Barcelone. Sam po pršutarnah je pelu.
9. Zakaj kupujete luksuzne izdelke?
Domen: Ker so največkrat zlo kvalitetni.
Tamara: Luksuzni izdelki se mi zdijo bolj kakovostni, ker so narjeni iz boljšega materiala
in imajo lepše dodatke. Torbice Miu Miu, Burberry, Louis Vuitton, Armani… mi bodo
sigurno zdržale 3-5 let, ler so narejene iz kompaktnih materialov, k se ne poškodujejo hitr
in tudi strgajo se ne. Nne po šivih, ne tako. Je pa tud res, da mamo po navad tisti, ki
kupujemo luksuzne stvari več stvari in potem jih maš več na razpolago in se ti ena stvari ne
obrab tolk, ker je nosiš manj, kot če bi imel samo tisto stvar.
Ana: Ma Vuittonke sigurn zdržijo veliiiik več kt 5 let zato k so une z monogramom itak iz
umetnga materiala in so neuničljive.
Tamara: To je res ja, k poznam ene k jih majo že nevem kolk dolg pa jim ni čist nč.
Ana: Sam ni pa čist nujno da če so drage, da bojo doug zdržale. Js mam eno od Alexander
Wanga, k je že čist sesuta pa zdrgnjena. Sj nism najbl pazljiv človek na svetu, sam to pa
res ni tok fajn no da se po enem letu pa pou totaln zdrajsa. Kar ne pomen da je nebi še
enkrat kupila, kr mi je tok lepa.
Timi: No js pa kupm zarad kvalitete… pa tut zarad statusnga simbola. Ne rabmo si lagt.
Peter: Vsi me poznate hehe.
Domen: Da me majo prjatli rajš.
Rok: Kvaliteta.
Peter: Kvaliteta ja, sej.
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Ana: Pa dobr, ni sam kvaliteta. Une tares drage obleke so tut tok občutlive, da je za znort.
Sam pa lepš stoji.
Timi: Nekak če je polzlat Rolex pol je mal bl kvalitetn k jeklen Rolex.
Rok: Tega nism js nč kupu.
Ana: Dobr, pa ga maš. Drage stvari so pač lepše, lepš nrjene. Pa zanč sm slišala, da je nek
problem pr pocenskih v barvah k ti loh kemikalije spuščajo.
Domen: A res al kaj?
Ana: Baje. Pa opazla sm isto, da se drage stvari ful lepš zložijo. Prsežm!
Tamara: Pa js kupujem drage obleke tud tudi zato, ker so mi lepe in ker se v njih dobr
počutim. Mogoče tud zato, da izstopam tko k je Timi reku. Men je v veselje dat nase eno
lepo stvar.
Ana: Ane? Ful si zadovoljn nekak pol sam s sabo.
10. Kako pogosto kupite najdražjo stvar?
Timi: Ja kupš nekak najboljš pa to je pol ponavad nekak tut najdražje. Ampak morš pa pol
na konc gledat, da pršparaš tistih 10€ če se da kje.
Tamara: Skor vedno. Prvi dejavnik je ta, da rabim al bi pa mela eno stvar. Takrat grem
namensko v trgovine po točno določeno stvar in jo po navadi tudi dobim. Drugič pa je tko,
da grem mal za sprostitev pogledat kakšne stvari se kej nosijo to sezono, čist tko, nč
obvezujoče in pol kej najdem. Je pa res, da pr ns ne hodim v druge trgovine kot prej
omenjene, edino v H&M in Zaro še stopm po kakšno navadno stvar.
Peter: Če pa tehnologijo kupš je pa najbolj.. čez kšn let je še zmer prbližn uredu. Če pa
sredne kupš, bo pa čez en let za en drek.
Ana: Ja pr tehnologiji je fajn najbolš kupt, k takoj zastara.
Rok: Učas so ble dražje stvari bl kvalitetne pa pol če bi prbližn na let gledu je isto pršl se
mi zdi.
Peter: Ja pr oblekah ni če je dražji da je bl kvalitetn.
Ana: Ja, k so uni fini materiali k se takoj neki strga pa nč ne morš prt.
Rok: Se mi zdi da to ni več tok pomembn.
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Timi: Čeprov Dsquared kavbojke so res mau bl kvalitetne, če jih dobiš taprave.
Rok: So ja.
Ana: Ej js mam ceu kup kavbojki, k niso Dsquared in so vrhunske.
Timi: Čeprov jih tut drugi precej dohitevajo.
Rok: No sej to hočm rečt. Da je vedno bl isto vse.
Ana: Ozeroma mam še clo ene Balmain, k so za ubit se neudobne. Če bi še enkrat kupvala,
bi tist dnar velik bolš zapravla.
Peter: Kavbojk itak nočš met 10 let, k že prej zamenaš 10 stilov. Če ti kavbojke 2 leti
držijo je čist uredu.
Tamara: Ja sam maš pa tut čist navadne kavbojke k so lahko skos in, tko da je tud uredu če
bi zdržale mal več kot 2 leti.
Rok: Vedno bl isto je to. Vedno bl vse skos.
Timi: Sam men so se kle ene pr jajcu strgale Dsquared.
Rok: A res?
Timi: Ja.
Ana: Čudn hodš no.
11. So bolj privlačni izdelki z visokimi ali nizkimi cenami?
Ana: Z visokimi. K jih maš težje!
Domen: Z visokimi.
Tamara: Z visokimi. Men vedno padejo v oko stvari, k imajo krzno, dober material, kakšen
detajl, so že na pogled bogate.
Peter: Znižane visoke cene.
Zakaj?
Rok: Tako! Ja! Se ti zdi, da si profiteru.
Ana: Profiteru ja haha, Gagotove ideje.
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Domen: Za nizke takoj mislš, da je neki narobe.
Ana: Ja, k ne more bit ful dobr pa ful pocen naenkrat.
Rok: Zdi se ti, da si neki profteru.
Domen: Ja haha, da si pršparu.
12. Kaj se vam zdi najbolj pomembno pri izdelku, ki ga kupite?
Timi: Embalaža.
Tamara: Da mi paše po obliki, velikosti pa da se jaz v njem dobro počutim.
Ana: Ma nevem, odvisn kaj gledam.
Peter: Kako zgleda mogoče, al kaj?
Domen: Zunanji izgled.
Timi: Kašn je na otip.
Ana: Pa pr oblekah valda tut kako zgleda na teb.
Peter: Izgled pa kvaliteta.
Ana: Ja sam kvalitete ne morš čis 100% ocent na licu mesta.
Peter: To maš prov ja.
Domen: Da je pompozn. Vpadljiv. (ironično) Pa da majce morjo met izbočen napis.
Peter: Hahaha tvoj Abercrombie.
Domen: Ane Rok? More bit izbočen (parodija na Roka). Ne tko nalepljen.
Rok: On ve kaj sm jst reku nazaj.. on ne ve, kaj sm js reku lan al pa predlan reku ampak on
ve kaj sm js reku 10 let nazaj! 10 let nazaj ve kaj sm reku. Za 10 let ve kaj sm reku! Za 10
let nazaj ve moj stavk.
Domen: V trgovini k je hotu kupt nek pulovr, k je biu najdražji in pol ga je zamenu s
prodajalcem. Enga k je meu on gor.
Rok: A Karl Kani?
Domen: Karl Kani je meu on gor, prodajalc je pa…
Peter: A k je hotu met izbočen?
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Domen: Ja, pa je hotu unga enga Ecko k je biu izbočen in sta ga zamenala s prodajalcem.
Timi: As mogu kupt unga, k je biu njemu všeč pa pol je prodajalc teb dou?
Rok: Ne, zamenu sm z unim k sm ga meu na seb.
Timi: Aja tko, rabljeno za rabljeno.
Domen: Ne, rabljeno za novo.
Rok: Rabljeno za novo ja.
Domen: Prodajalc je uzeu njegovga rabljenga on je pa dubu novga.
Rok: Ja, rabljeno za novo smo mel.
Timi: Po moje je šlo za kšno dražjo znamko, k glede na to da ga je un prodaju mislm da..
Rok: Ne Karl Kani za Ecko je šlo.
Timi: To je tko nekak…
Domen: Luksuzna reprska znamka.
Timi: Karl Kani je kr mal bl luksuzna.
Rok: Mislš?
Timi: Ja, Karl Kani.. To je tko nekak, k da bi pršu tja z 2 let staro BMW petko u Kijin
salon in pol bi za Kio Pride..
Rok: Ne, to pa ni tko. Ne. Pa sej ni res.
Timi: Kia pride tanajbolši rang to.
Rok: Sej ni res. Relief je biu pomembn!
13. So težje dostopni izdelki bolj zanimivi?
Peter, Domen, Ana: Ja.
Tamara: Mogoče. Vsak ma svojo mejo za katero ve, da čez njo ne gre pr plačilu kosa
obleke, čevljih, avtih, kozmetiki, dejansko pr vseh izdelkih.
Rok: To je težko rečt, k težje dostopni izdelki so tut ponavad bl zanimivi k so pč.. to je eno
z drugim pč. K da bi reku če..
Ana: Ja valda. Pa res nočš kupt neki drazga pa pol vidt enga z izsto stvarjo.
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Peter: Zakaj Apple tok čakajo usi? K je takoj razprodan na začetku. Iphone ne..
Rok: Lamborghini za 500 000€ je težje dostopn ampak je tut zlo zanimiv pač.
Timi: Sam po seb ja.
Rok: Vrjetn.
Timi: Sam po druk stran te pa tut ne bi zanimu Lamborghini za 500 000 a veš kaj mislm..
če bi meu 300 000, te neb zanimiu Lamborghini za 500 000.
Ana: Ja lih takrt te najbl zanima, če ne morš čist met ane?
Tamara: Men se tut tko zdi. Ne bi rekla, da bi loh mi zdej kupil Lamborghinija sam js ga še
zmer hočm.
Rok: Ampak isto zanimiv bi biu če bi biu stou 20 000.
Ana: Ozeroma, valda da loh vsazga zanimajo drage stvari. Tut če si jih ne morjo kupt. Js bi
tut mela Birkin torbico pa nimam iz kje 10 kosov potegnt.
Timi: Če bi meu zdej u Ljubljani 50 Lamborghinijev za 500 000 pa bi meu ti 300 000
našparanih, si neb reku.. ti zdele bom pa delu še en let bom delu pa si bom kupu tegale.
Rok: Avto je avto. Men je čis vseen kok jih ma drugih.
Timi: Sj zato si kupu istga Minija, k so ga mel vsi ostali.
Rok: Sej ga je meu Marko pa ne vem kdo vse.
Timi: Pa še en ga je meu.
14. Statusni avto moški, ženske statusna torbica.
Domen: Porsche.
Peter: Porsche ja.
Domen: 911.
Rok: Ja, Porsche Porsche.
Ana: Nisem moški, sam vseen hočm en fajn močn avto. In ta je Audi R8.
Domen: Klasična ženska. Nek se vidi.
Ana: Ne morm pomagat, čis mi je hud. Že nevem kok let.
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Tamara: Ja tako gre to pr ženskah. Sej pravm, da moški po navad ne hodijo radi po
trgovinah. Avto se vid na ven in potem imajo radi dobra kola, dober, močen, hitr avto.
Pravjo, da ženske ne dajo tolk na avto, ampak se mi zdi da to ni res. Jaz bi tud mela en
dober avto. Torbica pr ženskah pa je res prvi velik dodatek, k se opaz. Dodatki so tud ure
in nakit, ampak da bi to ljudje opazili, morajo ženski stat bližje, kt pa da bi opazili torbico.
Poleg torbice so pomembni tudi šal ali ruta, čevlji in plašč, trench coat. To so stvari, kere
mamo po navad v omari v manjši količini kot število majic in hlač.
Ana: Lepo si to povedala. Nikol nism tok natančno razmišlala o temu, sam sm pa nekak
vedla te stvari. Ja absoutno je torbica zlo opazna stvar na ženski, dejansko mogoče prva k ti
lahko pade v oči. Zelo težko bi se odločila za eno statusno torbico, kr se mi zdi da jih je kr
velik no. Hermes Birkin, Chanel mejhna črna, Balenciaga, Givenchy Pandora, pa še bi
lahko naštevala.
Rokan: Dost je o torbicah no.
Peter: Ja no, avti so bl zabavni. Morš met avto.
Domen: Ja men je tanov Boxter všeč.
Peter: To to, to sm hotu.
Rok: Boxter GTS. Boxter GTS.
Timi: Za frizerje.
Rok: Boxter GTS. Bravo bravo bravo, žou mi je da se js nism tega spomnu.
Timi: Dej ajde pejd do tvojga fotra pa mu to predlagi, da bi enga GTS. Da njemu Boxter S
paše.
Rok: Ne sam če pa rečš, da je Boxter GTS zanč avto pa pojma nimaš
Timi: Ma dej pezde si. Pojma nimaš.
Rok: Ja pol pa inžinersko pojma o avtih nimaš, sori. Nobenga očitno.
Timi: Posluši..
Rok: Js ga nam kupu ampak..
Timi: To je avto za frizerje.
Rok: Ja pol pa če ga gledaš ..
Domen: Porsche je avto za frizerje haha.
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Ana: Za frizerje je reku. Bravo.
Rok: Ja, Boxter GTS.
Timi: To ne kupš.
Rok: (ironično) Ja se strinjam. Sredinski motor, 350 konjev Boxter GTS je za sam za
frizerje.
Timi: Ne kupš.
Rok: (ironično) Se strinjam.
Timi: Problem je kaj predstavlja, ne kaj je on. Kaj predstavlja.
In kaj predstavlja?
Timi: Da je avto za babe pa za frizerje.
Ana: Kere maš ti fore no. K en fotr.
Timi: Za frizerje je!
Rok: Ok.
Domen: Prov, kar ti rečš.
Timi: Al pa zgleda, da nimaš dnarja za Carrero.
Tamara: Ma sej res mal tko zgleda, k da nimaš za Carrero pol.
15. Kakšni občutki se vam sprožijo ob nakupu drage stvari?
Ana: To je pa zlooo odvisn.
Rok: Obžalovanje.
Domen: Občutek krivde.
Peter: Veselje pa občutek krivde.
Ana: Pa ne zmer. Js če si kupm Louboutinke bom vesela še par let in tut sm!
Tamara: Vznemirjenje, navdušenje pa tud mal greha če so stvari res drage ker bo treba
velik delat za to stvar.
Rok: Obžalovanje.
Peter: Hkrati z veseljem. Oboje je no.
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Domen: Olajšanje.
Peter: Ma ni olajšanje. Hehe olajšanje dnarnce.
Ana: Dvomm, da greš kupvt drage stvari da se olajšaš. To delaš s športom al pa kej.
Timi: Najslabš je če kupš s kreditno kartico, k pol si dvakrat slabe volje.
Peter: Haha taprvič..
Timi: Prvič k potegnš, pa drugič k plačaš.
Ana: Hehe lepa ja.
Tamara: Js trenutno še živim doma in si lahko kakšno drago stvar privoščim, ker si potem
ne bom, vsaj ne tolk pogosto, ker bom mela druge stroške in verjetno tud manj časa za
nakupe.
Ana: Sej mogoče bojo pa pol tut starši mal pripomogl k našem boljšem počutju.
16. Zakaj nosite oziroma kupujete drage stvari?
Ana: K me zanima moda. Pa čokolade. Ta dobre stvari so zmer drage.
Tamara: Ker sem rada lepa hehehe pa tud ker mi druge stvari niso všeč. Sem šla večkrat že
na ogled druge trgovine in ugotovila, da mi ni nič všeč, da tud če bi si kupila stvari jih ne
bi nosila. Meni osebno morajo bit stvari preden si jih kupim res všeč, tud tko da jih bom
lahko kombinirala s stvarmi, ki jih že mam in tud pomembno mi je da se v njih dobr
počutim, sem si všeč. Po navad kr mal zaplešem al dobim nasmeh na licih. Takrat res vem
da je to to.
Ana: Mičkn si snob.
Tamara: Čist mičkn ja.
Domen: Zarad statusnga simbola, zarad kvalitete, zarad amm… zato ker lahko.
Peter: Ker lahko.
Ana: Pa na mladem telesu nalepš zgledajo stvari!
Timi: Halo.. lihkar sm se javu na svoj iPhone. Te kasnej pokličem.
Domen: Pa v primeru če jih prodajaš, jih lahko bolš prodaš.
Timi: Kaj to?
Zakaj nosiš drage stvari?
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Timi: Ja zakaj bi pa obleke prodaju drage?
Domen: Nemaniču sm že veš kok prodou.
Peter: Dej še men kdaj kej prodej.
Timi: Prsež!
Peter: Js jih bom tut.
Domen: Vse bunde, eno Armani bundo, pa eno ..
Timi: Veš kva mam js vse zanga. Ene dve Armani jakni..
Domen: K se njemu ne da u trgovino in če js tistga ne nosm kr prerastm, prodam pč to pol.
Timi: Noro!
Ana: Haha pa ne morš prjatlom prodajat, fish no!
Rok: Ker so kvalitetne.
Peter: Ker so kvalitetne ja.
Ana: Al pa tut zartega, k jih v družbi tut ostali kupujejo.
17. Se vam zdi, da kupite več izdelkov ker so uporabni ali atraktivni?
Peter & Domen: Atraktivnosti.
Rok: Uporabnosti.
Ana: Iskreno pomoje bl zarad atraktivnosti.
Tamara: Js ne kupujem stvari po modni muhi. Kupujem res tist, kar mi je uporabno in za
kar vem, da bom res nosila lahko tud čez 1 leto. Ker sej veste kako je z modo, dans je
moderno neki, čez 3 mesce spet kaj druzga, tko da je že težko sledit. Pa tud všeč mi ni vse
kar je moderno, tko, da res kupujem stvari k so uporabne.
Timi: Čeprov iPhone je tud zlo uporabn.
Peter: Ja sej je res uporabn.
Ana: Oziroma tehniko zmer najboljš, kar se mi zdi da je tut najbl uporabn. In pol tut zravn
atraktivn. Oboje naenkrat mogoče.
Domen (Roku): Tko k Nike superge. Pogledu si jih 15 pa si najdražje kupu. Kurc, k so pa
res najboljše. Pa vse so ble čis iste.
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Rok: Ne, nobene druge niso ble Airmax. Uspod k majo tm zrk not.
Ana: Sej to je dostkrat ta fora s supergami, sploh tekaškimi. K probaš Mizuno pa so res
bolše občutno, sam na konc kupš Nike k so lepše.
Tamara: Pa še sam si jih loh sestavš, da so res najlepše.
Ana: Prsežm, da si me zdej vrhunsko spomnla na to. Tko si jih bom naračila da noro.
18. Kako se vam zdi, da vas drugi zaznavajo zaradi stvari, ki jih imate?
Ana: Ma ne vem. Kšne tamale od prjatlov me kr mal idolizerjo. Pa skos me sprašujejo kam
nej grejo kupvat.
Tamara: V službi sem že dobila kakšne zavidljive poglede. Predvsem od žensk, pr moških
po navadi ni neke razlike, po moje bi opazili samo če bi prišla danes oblečena, jutri naga
hahahah. Nekateri moški pa tud opazjo in pohvalijo stvari. Tko da vse se opaz, od žensk
pride nevoščljivost, ljubosumje, od moških pa pohvala.
Domen: U ja men so zlo všeč fajn zrihtane ženske. More dat neki nase.
Timi: Mene že itak ne marajo.
Domen: Do mene majo večji respect. Bl me spoštujejo, bl so zadržani, majo z rezervo…
ne.
Ana: Kok si uradn neki no.
Timi: Ženske so bolj voljne.
Ana: K jih hočš na to foro dobit.
Rok: K sam na to gledaš. S spoštovanjem gledajo name.
Timi: Spuščajo ga z Rolexom v vrsti za kruh naprej. Pravijo, gospod z Rolexom prahaja!
Gospod z Rolexom! Umaknte se, umaknte se! Vi tm, u vrsti gospod z Rolexom!
19. Za katere stvari bi rekli da so luksuzne?
Peter: A naštejemo vse luksuzne znamke?
Karkoli vam pade na pamet.
Domen: Vse k so vsaj 20% dražje od povprečne.
Ana: zame pa vse kar ni dostopno vsakmu.
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Tamara: Tko kot sem že omenila so luksuzne stvari dragi avti, dizajnerske obleke, nakit,
kozmetika. Lahko pa tudi rečem, da se mi zdi luksuzno tud da ima nekdo vikend na morju
ali kjer koli, da o velkih čolnih ne govorimo.
Rok: Pershing pa Green line. Pagani ja.
Tamara: Mene osebno čolni ne privlačjo in se mi res zdi da za jahto, jadrnico rabš velik
denarja in ti more biti res v užitek preživljanje časa na plovilu, da se to izplača. Računica
euri porabljeni za plovilo in priveze in stroške v povezavi s plovilom na užitek.
Timi: Zame Porsche, Louis Vuitton, Rolex pa Audemars Piguet.
Ana: Aja ok, če bomo pa ferme pol pa Louboutin, Provocateur, Rolex pa Tom Ford.
Tamara: Zdi se, da je luksuznih stvari reeees velik. Od majhnih diamantih uhanov do
visoko tehnološke hiše z drago opremo.
Rok: Porsche.
Domen: Hermes.
Ana: Birkin bag!
Domen: Diamanti tud ja.
Timi: To je pa znana blagovna znamka, sploh u Afriki.
Ana: De Beers. K ma skor monopol nad diamanti.
20. Želi še kdo kaj povedati oziroma ali ima še kdo kakšno vprašanje?
Če ne, potem se vam iskreno zahvaljujem za sodelovanje. Upam, da ste se
zabavali.
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Priloga 4: Spletna anketa – Vprašalnik
KATERE LUKSUZNE BLAGOVNE ZNAMKE SO NAJBOLJ RAZKAZOVALNE
Uvod
Prosim, če si vzamete nekaj minut in s klikom na NASLEDNJA STRAN začnete z
izpolnjevanjem spletne ankete.
Q1 – Prosim, če za vsako blagovno znamko ocenite, do katere mere se vam zdi
razkazovalna (da s tem, ko jo nekdo nosi, želi tudi pokazati, da je luksuzna, draga).
Marc Jacobs
Victoria's Secret
Tiffany & Co.
Chanel
Hilton
Mikimoto
Fay
Hogan
Alexander McQueen
Godiva
Bvlgari
Mulberry
Abercrombie & Fitch
Starbucks
Persol
Le Silla
Chopard
IWC
Hermes
Tom Ford
Louis Vuitton
Givenchy
Audi
Saint Laurent
Pal Zileri
Breitling
Porsche
Church's
Versace
Christian Louboutin
Celine
Evian
Sergio Rossi

1
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

2
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

3
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
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4
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

5
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

Ne poznam
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

Coach
Patek Philippe
Missoni
Stella McCartney
M.A.C.
Jaguar
Prada
Lamborghini
Jacob Cohen
Moet & Chandon
Grey Goose
Peuterey
Giuseppe Zanotti
Agent Provocateur
Maserati
Dsquared
Miu Miu
BMW
Gucci
Aston Martin
Bang & Olufsen
Charlotte Olympia
Pommery
Fendi
Laduree
Rolex
Balmain
Jimmy Choo
Valentino
Armani Jeans
Burberry

1
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

2
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

3
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

Q2 – Spol:
⃝ Moški
⃝ Ženski
Q3 – V katero starostno skupino spadate?
⃝ do 20 let
⃝ 21-40 let
⃝ 41-60 let
⃝ 61 let ali več
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4
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

5
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

Ne poznam
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

Q4 – Kakšen je vaš zakonski stan?
⃝ samski
⃝ v zvezi
⃝ poročeni
⃝ razvezani
Q5 – Kakšna je vaša najvišja dosežena izobrazba?
⃝ osnovna šola
⃝ srednja šola
⃝ dodiplomski študij
⃝ magisterij
⃝ doktorat
Q6 – V katero upravno enoto spadate?
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Priloga 5: Spletna anketa – Rezultati analize podatkov na spletni strani www.1ka.si
Tabela 1: Rezultati analize podatkov

Louis Vuitton
Lamborghini
Aston Martin
Rolex
Burberry
Maserati
Gucci
Chanel
Christian Louboutin
Versace
Porsche
Hermes
Moet & Chandon
Grey Goose
Jaguar
Prada
Fendi
Tiffany & Co.
Bvlgari
Hilton
Alexander McQueen
Dsquared
Breitling
Armani Jeans
Jimmy Choo
BMW
Givenchy
Agent Provocateur
Valentino
Chopard
Bang & Olufsen
Celine
Miu Miu
Saint Laurent
Balmain
Missoni

1
0
3
0
1
0
3
3
3
3
0
2
6
3
0
3
3
1
3
3
3
5
4
3
3
3
3
4
4
4
1
4
3
4
3
3
1
29

2
0
0
1
0
0
0
0
0
3
0
2
2
6
6
4
4
3
3
6
9
7
3
4
6
7
6
2
3
6
5
12
10
12
9
7
9

3
0
0
3
6
12
3
6
0
1
5
6
7
6
15
13
7
9
15
12
3
6
12
16
12
12
15
18
15
12
15
6
17
9
12
6
12

4
15
6
16
6
12
24
21
27
22
39
14
6
18
9
16
28
27
21
21
21
12
21
19
27
28
24
23
24
24
12
18
7
21
26
10
21

5 Povprečje
69
4.82
75
4.79
63
4.70
71
4.68
60
4.55
54
4.50
54
4.46
54
4.43
49
4.42
40
4.40
60
4.35
48
4.28
45
4.23
42
4.21
48
4.19
42
4.19
31
4.18
45
4.17
45
4.14
39
4.12
42
4.10
37
4.09
39
4.07
36
4.00
33
3.98
36
3.97
31
3.96
28
3.93
28
3.89
21
3.87
31
3.85
34
3.83
31
3.82
25
3.81
18
3.75
16
3.71
se nadaljuje

nadaljevanje
Tom Ford
Laduree
Stella McCartney
Patek Philippe
Giuseppe Zanotti
Audi
Mulberry
Pommery
Hogan
Abercrombie & Fitch
IWC
Pal Zileri
Marc Jacobs
Church's
Jacob Cohen
Peuterey
Starbucks
Coach
Sergio Rossi
Victoria's Secret
Evian
Persol
Mikimoto
Godiva
M.A.C.
Charlotte Olympia
Le Silla
Fay

1
2
3
2
4
6
11
2
1
6
3
3
3
3
6
3
3
15
3
3
9
12
3
6
18
16
3
6
9

2
13
3
13
13
10
4
16
6
6
12
9
9
18
6
4
12
15
11
19
21
19
17
9
1
6
7
5
9

3
12
13
15
3
6
20
0
9
9
24
6
9
30
14
12
10
18
12
6
30
15
19
9
22
27
9
0
9

Slika 1: Spol: (n = 84)
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4
26
18
31
10
22
25
15
12
14
24
9
16
21
16
10
15
25
17
13
12
19
12
7
15
15
7
7
0

5 Povprečje
22
3.71
12
3.67
20
3.67
22
3.63
18
3.58
24
3.56
15
3.52
7
3.51
13
3.46
9
3.33
9
3.33
6
3.30
12
3.25
6
3.21
3
3.19
3
3.07
11
3.02
0
3.00
6
3.00
12
2.97
9
2.92
3
2.91
5
2.89
6
2.84
4
2.78
0
2.77
0
2.44
3
2.30

Slika 2: V katero starostno skupino spadate? (n = 84)

Slika 3: Kakšna je vaša najvišja dosežena izobrazba? (n = 84)

Slika 4: V katero upravno enoto spadate: (n = 84)
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Priloga 6: Seznam luksuznih dobrin z označenimi blagovnimi znamkami, ki jih imajo
udeleženci fokusne skupine in legenda
Tabela 2: Seznam luksuznih dobrin z označenimi blagovnimi znamkami, ki jih imajo
udeleženci fokusne skupine in legenda
Evian
Armani Jeans
Moet & Chandon
Abercrombie & Fitch
Starbucks
Louis Vuitton
Givenchy
Versace
Prada
Gucci
Burberry
BMW
Bvlgari
Pommery
Audi
Victoria's Secret
Legenda:

Tiffany & Co.
Dsquared
Stella McCartney
Chanel
Pal Zileri
Persol
Godiva
Saint Laurent
Porsche
Grey Goose
Peuterey
Giuseppe Zanotti
Agent Provocateur
Hogan
Miu Miu
M.A.C. Cosmetics

Rolex
Hilton
Alexander McQueen
Tom Ford
Valentino
Le Silla
Christian Louboutin
Celine
Laduree
Sergio Rossi
IWC
Breitling
Jimmy Choo
Aston Martin
Bang & Oluffssen
Marc Jacobs

1
2
3
4
5
6
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Balmain
Hermes
Fendi
Church's
Chopard
Maserati
Mulberry
Jaguar
Lamborghini
Charlotte Olympia
Mikimoto
Fay
Coach
Patek Philippe
Missoni
Jacob Cohen

