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UVOD 

Ljudje se ukvarjamo s trgovanjem blaga in storitev že od prazgodovine naprej. Do 
pojava denarja je bilo trgovanje v obliki blagovne menjave. Z nastankom mest in 
uporabo denarja se je trgovina močno razširila, z razvojem tehnike pa svet postaja 
čedalje manjši. Leta 1492 je Krištof Kolumb ponovno »odkril« Ameriko in vzpostavil 
redne stike med Evropo in Ameriko. S tem so nekateri potešili svoj nemirni duh, 
nekateri vidijo nove poslovne priložnosti v trgovanju z dobrinami. In čim bolj redke so 
dobrine in čim večje je tveganje, tem večji je možni zaslužek trgovca. Porabnik si želi 
vedno več takšnih dobrin, ki jih ni možno dobiti lokalno zaradi omejenih proizvodnih 
ali naravnih virov, in te potrebe zadovolji z mednarodno trgovino. Poročilo Svetovne 
trgovinske organizacije (ang. World Trade Organization, v nadaljevanju WTO) navaja 
številko 13.301 milijardo ameriških dolarjev (ang. United States Dollar, v nadaljevanju 
USD) kot obseg svetovnega izvoza za leto 2013. 

Človek je svoje potrebe po različnem blagu najprej zadovoljeval s preprosto menjavo 
blaga. S pojavom denarja in tržnic sta se povečala obseg menjave in raznolikost blaga. 
Udeležba na trgih (tržnicah) je ključna za zmanjševanje revščine in ekonomsko rast, 
predvsem za države v razvoju. Kmetovalcem omogoča prodajo proizvodnih viškov in 
množično proizvodnjo ter posledično lahko privede do zmanjšanja transakcijskih 
stroškov (Zanello, Srinivasan & Shankar, 2014). Danes lahko večino svojih potreb 
zadovoljimo z nakupom v trgovini, na tržnici oziroma prek spleta. Če smo bili v 
preteklosti vezani večinoma na lokalne proizvode, lahko sedaj na račun globalizacije 
kupimo proizvode iz celega sveta. Prosta trgovina omogoča porabniku nakup dobrin, ki 
so narejene izven meja njegove domovine, in mu omogoča širši, boljši in velikokrat 
cenejši izbor. Prav tako vsi porabniki še nimajo dostopa oziroma možnosti, da 
izkoristijo vse prednosti proste trgovine. Še vedno obstajajo območja z omejenim 
dostopom do interneta in porabniki enostavno nimajo sredstev za nakup želenega blaga. 
Dostop do informacij je vsak dan boljši in informacij je čedalje več. Prek informacij 
dobimo tudi podatke o ravni cen pri konkurenci in ravni cen substitutov. S tem seveda 
spremenimo svoje nakupno-prodajne navade. Npr. Zanello (2012) na primeru ganskih 
kmetov ugotavlja, da lahko uporaba relativno preprostih naprav kot sta radio in mobilni 
telefon spremeni nakupno prodajne navade. 

Trenutno nakupno-prodajno odločitev lahko spremeni že samo fizično stanje denarja v 
žepu. Vandors ugotavlja, da bodo ljudje, ki imajo pri sebi kovance, bolj verjetno 
opravili nakup manjše vrednosti kot ljudje, ki kovancev nimajo (Vandoros, 2013). 
Nekateri narodi so bolj naklonjeni uporabi gotovine, drugi rajši uporabljajo kreditne 
kartice. Na primer Nemci raje uporabljajo gotovino. V letu 2008 je bilo v Nemčiji kar 
82 odstotkov direktnih plačil opravljenih z gotovino (von Kalckreuth, Schmidt & Stix, 
2014, str. 1019). Tudi kupovanje v družbi vpliva na nakupne navade oz. količino 
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nakupa (Baek & Choo, 2015). Prav tako se naše nakupne navade spremenijo, če 
kupujemo npr. na letališču (Omar & Kent, 2001) in ne na običajnih mestih. Lahko se 
tudi vprašamo, ali so npr. Francozi bolj racionalni od Nemcev pri svojih (čezmejnih) 
nakupih, ali kulturološki dejavniki vplivajo na nakup in na kategorijo dobrin, ki jih 
kupimo. Na navedenih primerih spoznamo, da na nakupno odločitev vpliva več 
spremenljivk, kot na primer lokacija nakupa, nabor razpoložljivih informacij, stanje 
gotovine v denarnici, družba ter tudi trenutno počutje in družbeno ekonomski status. 

Namen magistrskega dela je raziskati, razširiti in nadgraditi znanje s področja 
transakcijskih stroškov in nakupnih navad v povezavi z družbeno ekonomskim statusom 
oseb, ki se gibljejo izven meja svoje države. Internet, mediji, oglasni panoji, neposredna 
elektronska pošta nas zalagajo z nepreglednimi količinami informacij. Akcije, različne 
nakupovalne kartice, bonusi, kuponi ugodnosti, dnevi s posebnimi popusti še dodatno 
povečajo zmedo oz. zameglijo predstavo, kje se resnično kupuje ceneje. Povedano 
drugače, porabniku zvišujejo transakcijske stroške. V primeru, da porabnik potuje izven 
meja svoje države, se preglednost še zmanjša. Oglasi so natisnjeni v tujem jeziku, valuta 
je lahko drugačna, izdelek je manj poznan oz. nepoznan. Osebe, ki večkrat potujejo, se z 
oglasi in ponudbo bolj spoznajo in s tem zmanjšajo informacijsko asimetrijo. Porabniki 
imajo danes veliko izbiro in možnost odločanja, kdaj in kje bodo kupili, da bi 
zadovoljili svojo potrebe. Njihova nakupna odločitev je odvisna od številnih 
dejavnikov. Predvidevam, da porabnikova nakupna odločitev ni odvisna samo od cene. 
Na izvedbo transakcije (nakupa) poleg cene vplivajo dejavniki, ki so jim v danem 
trenutku najbolj pomembni v kombinaciji z njihovim družbeno ekonomskim statusom. 
Z nalogo želim tudi preveriti, ali nekatere dosedanje ugotovitve še veljajo. 

V teoretičnem delu magistrskega dela bom naredil pregled literature, znanstvenih 
člankov, ki se ukvarjajo z isto tematiko, in pregled raziskovalnih metod, uporabljenih v 
primerljivih raziskavah. V empiričnem delu želim ugotoviti, ali transakcijski stroški in 
družbeno ekonomski status vplivajo na nakupno odločitev porabnika. Na osnovi 
podobnih raziskav želim ugotoviti, ali so moje ugotovitve primerljive z dosedanjimi 
ugotovitvami. Ugotoviti želim, ali obstajajo statistično značilne razlike med nakupnimi 
navadami porabnikov, ki imajo različen družbeno ekonomski status. S pomočjo 
strukturiranega vprašalnika bo narejena kvantitativna raziskava, ki bo potrdila oziroma 
ovrgla postavljene hipoteze: 

− način nakupne odločitve je odvisen od porabnikovega družbeno ekonomskega 
statusa; 

− porabnik, ki vsaj petkrat letno potuje izven meja svoje države, kupuje racionalnejše; 

− porabnik z višjim družbeno ekonomskim statusom, ki manj kot petkrat letno potuje 
izven meja svoje države, kupuje racionalnejše; 
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ter dala odgovor na postavljena vprašanja. Ključno raziskovalno vprašanje je, ali 
družbeno ekonomski status in transakcijski stroški vplivajo na nakupno odločitev 
porabnika. 

Magistrsko delo bo imelo dva dela, teoretični in raziskovalni. Teoretični del bo imel dve 
poglavji, prav tako kot tudi raziskovalni. V prvih dveh poglavjih bom obravnaval 
transakcijske stroške in družbeno ekonomski status v povezavi z nakupno prodajnim 
procesom. V raziskovalnem delu bom predstavil metodologijo in izsledke ankete, 
vključno s potrditvijo oz. zavrnitvijo postavljenih hipotez. 

1 TEORIJA TRANSAKCIJSKIH STROŠKOV IN NJEN 
RAZVOJ 

Coase (1937) in Williamson (1979) sta razvila teorijo transakcijskih stroškov na 
primeru organizacije podjetja. V modelu popolne konkurence so transakcijski stroški 
minimalni oz. jih ni. Coaseov teorem je, da učinkovita alokacija vodi do minimalnih 
transakcijskih stroškov, če posamezniki pri transakcijah ne upoštevajo učinka 
premoženja in jih v pogajanjih vodijo izključno informacije o koristih in stroških 
transakcij. Predpostavljamo torej, da ljudi pri njihovih dejanjih vodijo materialni 
interesi in se ne odločajo pod vplivom čustev in drugih nagibov, ki bi zmanjševali 
pomen denarnih nadomestil za izvedbo transakcij (Prašnikar & Debeljak, 1998, str. 
278). Že sam Coase je ugotavljal, da je predpostavka nerealna. V realnosti še kako 
velja, da transakcijski stroški obstajajo. Ti so različni, torej podjetja imajo pri 
proizvodnji različne stroške in kupci enake proizvode kupujemo po različnih cenah. In 
prav teorija transakcijskih stroškov nam ponuja orodje, s katerim lahko analiziramo 
transakcijske stroške oz., kot je napisal Williamson (1988, str. 573), analiza 
transakcijskih stroškov je interdisciplinarni pristop k študiju organizacije, ki združuje 
ekonomijo, teorijo organizacije in vidike pogodbenega prava. Tudi Williamson je bil 

poleg Coasea za svoj prispevek k teoriji transakcijskih stroškov nagrajen z Nobelovo 
nagrado za ekonomijo. V govoru ob podelitvi je poudaril širok spekter možne uporabe, 

variacije na temo »teorija transakcijskih stroškov ni uporabna samo na področju 
organizacije, ampak tudi na ostalih področjih ekonomije, kot so delo, javne finance, ...« 
(Williamson, 2009, str. 12). Ne glede na splošno uporabnost in priznanost teorije 
transakcijskih stroškov ima tudi ta teorija nekatere šibke točke in možnosti za 
izboljšavo. Tako Steenkamp in Geyskens (2011, str. 252) ugotavljata, da v primeru, ko 
v teorijo transakcijskih stroškov vpletemo še družbeno, ekonomsko in kulturološko 
komponento, pridobimo oz. dosežemo boljšo moč (verjetnost) napovedovanja. Nekateri 
avtorji izpostavljajo pomen koordinacije, komunikacije in splošne (kmečke) pameti 
(ang. common knowledge), ki poveča možnost za uspešno komunikacijo (Sande, 2007). 

Če so izrazi – sestavljene spremenljivke, kot npr. kulturološki dejavnik, kmečka pamet 
– jasni veliki večini ljudi in je že samo po sebi razumljivo, da se je s Kitajcem težje 
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uskladiti kot npr. s sosedom (to sicer ne velja vedno in povsod), je pojem transakcijski 
stroški nerazumljiv večini neekonomistov. V primeru, da porabnik ni študiral 
ekonomije, mu je pojem transakcijski strošek tuj. Pri tem sam koncept analize 
transakcijskih stroškov pravzaprav uporablja vsak človek, bolj ali manj uspešno, 
praktično vsak dan. Mogoče je prav zaradi tega Nobelov nagrajenec Stigler (1970) v 
članku »The case, if any, for economic Literacy« razpravljal o smiselnosti ekonomske 
izobrazbe ob podelitvi Nobelove nagrade in v prispevku »The process and progress of 

Economics« (Stigler, 1983) o širjenju idej med ekonomisti in posledično k napredku 
znanosti. Če omenjamo koncept transakcijskih stroškov, si ti zaslužijo bolj podroben 
opis oz. definicijo. Ena izmed definicij transakcijske stroške opredeli kot stroške, ki so 
povezani z izmenjavo, so stroški izvajanja transakcijske funkcije, ki je različna od 
transformacijske funkcije, ki ponazarja proizvodnjo končne dobrine iz nabora »inputov« 
(Dupont, 2014, str. 324). Williamson je transakcijske stroške opredelil na splošno kot 
stroške vodenja ekonomskega sistema podjetij. 

Nekateri avtorji ponujajo izboljšave, s katerimi bi lahko povečali uporabnost in boljšo 
moč napovedovanja teorije transakcijskih stroškov. Obstajajo tudi kritike, kot npr. »Bad 

for practice: A critique of the transaction cost theory« (Ghoshal & Moran, 1996). 
Nanaša se izključno na teorijo transakcijskih stroškov, ki jo je razvil Oliver Williams. 
Ta omejitev je tudi največja slabost kritike (Ghoshal & Moran, 1996, str. 16). V kritiki 
avtorja poudarjata zanemarjeno vlogo pomena organizacije, ki ne služi samo 
učinkovitim transakcijam. Izpostavita tudi problem oportunizma in kontrole. Prav tako 
predlagata, da prenehamo dopolnjevati teorijo transakcijskih stroškov, ampak raje 
razmislimo o alternativni teoriji (Ghoshal & Moran, 1996). Drugi avtorji ponujajo 
diametralno nasprotne rešitve. Podpirajo teorijo transakcijskih stroškov in ponujajo 
izboljšave, ki v teorijo vključujejo elemente, s katerimi bi odpravili slabosti. Optimalna 
notranja organizacija podjetja in iskanje ravnovesja med pravo mero kontrole in 
samoiniciativno, ki bo koristila organizaciji in ne posamezniku, je zagotovo izziv. Ena 
izmed možnosti je vključitev koncepta družbene odgovornosti trajnostnega podjetja, kar 
nasprotuje problemu, ki sta ga nakazala Ghoshal in Moran (Ivarsson, Knape & Wang, 
2017). V nadaljevanju isti avtorji navajajo tudi enega izmed razlogov, zakaj je danes 
koncept družbene odgovornosti vse bolj priljubljen. Verjamemo v večji pomen 
vključevanja družbene odgovornosti gospodarskih družb pri upravljanju, saj so 
deležniki in finančne institucije vse bolj nepopustljivi za neetična dejanja (Ivarsson in 
drugi, 2017, str. 62). Del kritik se nanaša na opredelitev transakcijskih stroškov. Obstaja 
več definicij, kaj naj bi transakcijski stroški sploh bili. Logično je, da če izhajamo iz 
različnih opredelitev, zaključki niso nujno identični. Drugi del težave je v konceptih in 
njihovi konceptualizaciji, ki jih uporablja teorija transakcijskih stroškov. Foss in Klein 

(2010) navajata, da je eden od možnih razlogov, da je teorija transakcijskih stroškov 
dovolj uspešna, teoretično in empirično, da kritiki in tekmeci težko pridobijo podporo. 
Veliko kritik dejansko kaže na slabosti, ki bi jih bilo v idealnem primeru treba odpraviti. 
Nadaljnji razlog za to je, da se kritiki osredotočajo na pojave, ki jih je težko modelirati. 
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Inovacije, podjetništvo, omejena racionalnost, učenje, evolucijski procesi in 
diferencialne sposobnosti so primeri takšnih pojavov. 

Teorijo lahko ovrednotimo na več načinov. Za nekatere je pomembna njena uporabna 
vrednost, drugi se osredotočijo na dobljene nagrade, število citatov ali kot prej 
omenjeno, ali zdrži filozofsko in logično presojo. Teorija transakcijskih stroškov v vseh 
naštetih kategorijah upraviči svoj obstoj. Presodimo jo lahko tudi skozi njeno uporabno 
vrednost. Ali lahko rezultate, dobljene s pomočjo teorije transakcijskih stroškov, 
potrdimo v praksi oz. z raziskavami? Medtem ko sta Shelanski in Klein (1995) 
ugotovila, da je empirična literatura »izjemno dosledna« z napovedmi, je naša celotna 
empirična podpora teorije 47-odstotna (David & Han, 2004, str. 51). Kot že omenjeno, 
je težava v operacionalizaciji konceptov, izboru člankov in različnih metodoloških 
pristopih in prav na tem področju obstajajo možnosti za izboljšavo. Avtorji ene izmed 
celovitejših kritik teorije transakcijskih stroškov navajajo da je teorija transakcijskih 
stroškov dobro uveljavljena in empirično podkrepljena. Pa vendarle je z vso svojo 
globino in obsegom teorija transakcijskih stroškov šele začela raziskovati raznolikost in 
zapletenost organizacijskih oblik. Naučiti se je treba še veliko. To nas navdaja z 
upanjem, da bodo nadaljnje raziskave proučile nekatere od zgornjih problemov 
podrobneje (Geyskens, Steenkamp & Kumar, 2006, str. 534). Pregled raziskovalnih 
področij člankov zadnjih petih let (oktober 2015 do oktober 2019), ki imajo v naslovu 
»transakcijski stroški« (ang. transaction costs), je prikazan v tabeli 1. Pregled oz. 
podatki so bili pridobljeni iz baze splet znanosti (ang. web of science), 10. oktobra 2019. 
Prikazanih je deset najpogostejših raziskovalnih področij. Povzetki in naslovi člankov 
nam povedo, da avtorji obravnavajo probleme, ki so jih nakazali Geyskens, Steenkamp 
in Kumar, prav tako pa obravnavajo nova področja. Teorijo transakcijskih stroškov 
najpogosteje uporabljamo na področju poslovne ekonomije. 

Tabela 1: Raziskovalna področja člankov, ki imajo v naslovu »transakcijski stroški« 

 

Vir: lastno delo. 

190

27

27

25

17

9

8

4

4

3

poslovna ekonomija (60,5 %)

mat. metode v družb. znanostih (8,6 %)

matematika (8,6%)

ekologija (8,0 %)

kmetijstvo (5,4 %)

transport (2,9 %)

pravo (2,5 %)

pogonska goriva (1,3 %)

javna uprava (1,3 %)

inženiring (1,0 %)
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Kaj lahko pričakujemo od teorije transakcijskih stroškov v bližnji prihodnosti? Gibbons 
(2010, str. 276) navaja: »Osredotočam se na štiri priložnosti za prihodnost teorije 
transakcijskih stroškov: stroški integracije, identifikacija, notranja organizacija in 
formalni modeli.« 

1.1 Področja uporabe 

Teorija transakcijskih stroškov je bila razvita na primeru organizacije podjetja (Coase, 
1937; Williamson, 1979). Že sama navedba naslovov člankov da vpogled v vso širino 
področja uporabe: Ekonomika transakcijskih stroškov: Upravljanje pogodbenih razmerij 
(Williamson, 1979), Ekonomika organizacije: pristop preko transakcijskih stroškov 
(Williamson, 1981), Transakcijski stroški v trženju (John & Reve, 2010), Socialne 
mreže in transakcijski stroški (Henning, Henningsen & Henningsen, 2012), Teorija 
transakcijskih stroškov in mednarodno poslovanje (Hennart, 2010) ... Na nek način jih 
lahko primerjamo s trenjem. Pri dveh stičnih mehanskih elementih je lahko trenje 
veliko. V skrajnem primeru se lahko sklop zaradi trenja trajno pokvari oz. preneha 
delovati. Če sta elementa dobro naoljena, je trenje majhno in sklop odlično deluje. Tako 
kot v mehaniki ne poznamo delovanja brez trenja, kajti če bi ga poznali, bi dobili 
gibanje, ki se ne bi nikoli ustavilo (lat. perpertum mobile), tako se tudi v ekonomiji 
lahko približamo ničelnim transakcijskim stroškom, ne moremo pa jih doseči. 

Na transakcijske stroške lahko gledamo tudi z nakupne strani oz. s strani porabnika 
(Tyagi, 2004). Če gledamo na transakcijske stroške z nakupne strani, lahko vanje 
uvrstimo praktično vse stroške nad proizvodno ceno dobrine, ki jo plača končni 
porabnik, vključno s stroški, ki jih ima porabnik s primerjanjem cen, prebiranjem 
navodil za uporabo, in s stroški, ki so povezani s samim nakupom. Porabnik vseh teh 
stroškov (prebiranje navodil, iskanje najugodnejše ponudbe ...) ne plača z denarjem, 
porabi pa večjo oz. manjšo količino časa. Če je vložek časa prevelik, ga lahko to odvrne 
od nakupa. Analiziramo lahko tudi samo transakcijske stroške, ki jih kupec plača v 
denarju. Npr. v transakcijskih stroških je poleg ostalih stroškov skrita tudi marža, ki jo 
zasluži proizvajalec oz. trgovec. Marža je različna. Proizvajalci in trgovci izkoristijo 
različne mehanizme (informacijsko asimetrijo, lokalno konkurenco ...), s katerimi lahko 
isti proizvod prodajajo po različnih cenah. Zaradi naštetih razlogov lahko podjetja in 
trgovci zaslužijo več, kot če bi Coaseov teorem veljal. Ne glede na stanje ekonomske 
pismenosti in razvitost ekonomskih teorij si vsak porabnik prizadeva priti do dobrin po 
čim nižji ceni. Izdelke kupujemo v trgovinah, prek spleta, nekatere dobrine, npr. otroška 

oblačila, zamenjamo s prijatelji ali znanci. Cena, ki jo plačamo za posamezni izdelek, je 
včasih predmet diskusije ob različnih srečanjih, kjer posameznik dobi potrditev, ali pa 

tudi ne, kako ugodno je dotično dobrino kupil. Najstarejše in osnovno pravilo ponudbe 
in povpraševanja je, da ljudje običajno kupujejo več takrat, ko cene dobrin padejo. Ker 
je nakup same dobrine poleg cene vezan tudi na druge faktorje, moramo te faktorje tudi 
navesti. Ti faktorji so (Stigler, 1987, str. 22): 
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− cene ostalih dobrin, 

− razpoložljiva denarna sredstva kupca, 

− okus oz. preference kupca. 

Stigler (1987) v začetku svoje knjige The theory of price ugotavlja oz. predstavlja uvod 
v ekonomsko analizo, in sicer če nakupovanje po nizki ceni ni čisti užitek, bo kupec 
kmalu ugotovil, da možni prihranki nadaljnjega iskanja ne kompenzirajo stroškov. Če 
obiščemo samo nadaljnjih trideset trgovin, nam bo to vzelo dva do tri dni časa. Različni 
avtorji prodajno-nakupni proces obravnavajo z različnih zornih kotov, npr. Stigler 
(1989) povzema Ronalda Coasea, ki pravi, če ljudje vidijo koristi pri sklepanju 
sporazuma, pogodbe (ang. agreement), bodo iskali načine, da sporazum tudi sklenejo. 
Doseganje sporazuma je lahko drago tako po času kot po ostalih virih. Isti koncept 
lahko uporabimo pri mednarodnem poslovanju. Razlika v ceni iste dobrine bi se na 
dveh različnih mednarodnih trgih morala razlikovati najmanj za stroške transporta. 
Praktične izkušnje iz vsakdanjega življenja nam kažejo, da temu ni tako. Še ne tako 
daleč nazaj smo Delamarisove sardine v Avstriji kupovali ceneje kot v lokalni trgovini. 
Torej raven cen na različnih trgih ni odvisna samo od dejanskih transakcijskih stroškov, 
ampak tudi od vzrokov, ki z dejanskimi transakcijskimi stroški nimajo nobene 
povezave. Pri tem porabnika transakcijski stroški kot taki niti ne zanimajo, ampak želi 
le kupiti želeno dobrino po čim nižji ceni. Običajno cene preverimo v sosednji trgovini, 
nekateri prek spleta in če gremo izven meja domicilne države, radi primerjamo cene s 
tistimi doma. Tako ima oseba, ki potuje izven ozemlja svoje države, običajno boljši 
pregled in predvsem dostop do dobrin po cenah, ki so lahko nižje, višje ali enake kot v 
domicilni državi. Ali lahko porabnik, ki potuje, izkoristi dodaten vir informacij, ker 
lahko primerja cene izven svoje države in ima seveda tudi neposreden dostop do 
dobrin? Ni omejen na lokalne trgovce, splet ... Ali in v kolikšni meri izkoristi možnost 
dodatnih informacij ter dostopnosti kot stacionarni porabnik in s tem zmanjša 
transakcijske stroške? Ali uspe to izkoristiti, ali je kupil toliko, kot potrebuje, iz kakšnih 

razlogov in v kolikšni meri, ali so nakupi racionalni ali emocionalni? Tako lahko s 
pomočjo teorije transakcijskih stroškov obravnavamo transakcijske stroške oz. njihovo 
višino z različnih vidikov in vsak po svoje pripomore k razumevanju končne cene, ki jo 
kupec plača. 

1.2 Vedenje porabnikov 

Ferguson (2011) v knjižni uspešnici Civilizacija – Kako so vrednote Zahoda osvojile 
svet vidi razlog za prevlado Zahoda predvsem v porabi. Tudi s tega stališča se 
proučevanje vedenja porabnikov zdi toliko bolj smiselno. Že kot otroci skupaj s starši 
pridobimo prve izkušnje. S svojim vedenjem in željami vplivamo na nakupne odločitve. 
Z denarjem, ki smo ga dobili v dar ali kot žepnino oz. smo ga zaslužili, nato tudi sami 
nastopamo kot aktivni porabniki. Vedenje porabnikov lahko v širšem smislu opišemo 
kot porabnikov način izbire in uporabe dobrin in storitev. Porabniki so lahko 



8 

individualne osebe, družine, skupnosti in različne organizacije, pravzaprav vsi, ki so 
prisotni na trgu dobrin in storitev. Vedenje porabnikov se kot znanstvena disciplina 
opira/naslanja na psihologijo, ekonomijo in sociologijo, da razloži odločitve, ki jih 
naredijo porabniki (Solomon, Russell-Bennett & Previte, 2013, str. 2). Avtorji navajajo 
različna obdobja, kdaj naj bi sploh začeli razmišljati o vedenju porabnikov. Kot 
(znanstvena) disciplina se je razvila v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Do takrat so 
prevladovale ekonomske teorije, ki so vedenje porabnika opisovale kot racionalno. 
Porabnik pri nakupu dobrin in storitev maksimizira svojo korist in zadovoljstvo. 
Kasnejše raziskave dokažejo, da lahko porabnik nakupuje tudi impulzivno in da na 
njegovo nakupno vedenje poleg družine, prijateljev, vzornikov, oglasov vplivajo tudi 
njegovo razpoloženje, čustva in okoliščine (Schiffman, Lazar Kanuk & Hansen, 2012). 
Stigler (1954) v svojem članku navaja letnico 1790 kot leto, v katerem so se pojavili 
prvi dokumentirani in sistematični zapisi o porabi delavske družine, ki jih lahko 
označimo kot vedenje porabnikov. Seveda so se porabniki že mnogo let pred 
sistematičnim proučevanjem spraševali, kako in zakaj naj porabijo svoj denar, da 
ostanejo znotraj svojih proračunskih omejitev.  

Slika 1: Vedenje porabnikov in področja uporabe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: prirejeno po Krishna (2014, str. 6). 

Proučevanja se lahko lotimo na različne načine. Ena izmed možnosti je, da opredelimo 
procese, vključene v porabo, in nato analiziramo vsak proces posebej. Procesi, vključeni 
v porabo so prikazani na sliki 1. V družbi so porabniške enote, ki vključujejo 
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individualne osebe, družine in organizacije. Odločajo se, ali kupiti, uporabiti in zavreči 
blago, storitve in ideje. Proces odločanja zajema tudi vprašanja, kot kaj kupiti, kdaj 
kupiti, kje kupiti, ali zbiramo samo ideje oziroma se odločimo kupiti dotični produkt 
(Krishna, 2014, str. 6). Ne glede na vrsto porabnikove odločitve se le-ta manifestira na 
mikro in makro ravni. Na mikro ravni se odraža kot porabniška izkušnja, na makro 
ravni kot (porabniški) trendi.  

Na vedenje porabnika in njegovo odločanje delujejo družbenoekonomski dejavniki, 
kultura in socialna slojevitost, referenčne in druge skupine, mediji, njihove osebnostne 
značilnosti, razpoloženje, čustva, želje in stališča, pa tudi situacijski dejavniki 
(Schiffman in drugi, 2012). Na njihovo vedenje vpliva mnogo komponent, ki se s časom 
in tudi v samem trenutku nakupa lahko spremenijo. Kot navajata Rossiter in Foxall 
(2008) so neposredni povzročitelji vedenja: inicialna spodbuda, trenutna motivacija, 
navade, ki vključujejo prepričanja, odnose in vrednote, ter zunanji spodbujevalci. 
Družbeno ekonomski status je povezan z navadami (Rossiter, 2012). Naše navade 
vplivajo na vrsto nakupa in čas, ki ga bomo porabili za nakup, ter s tem tudi na naše 
transakcijske stroške. V družbeno ekonomski status smo združili osebe na podlagi 
njihovega ekonomskega, izobrazbenega in poklicnega statusa. Torej lahko od oseb, ki 
so znotraj istega statusa, pričakujemo podobne nakupne preference in seveda tudi 
podobno vedenje. V osnovi je nakupna odločitev odvisna od dveh pomembnih vidikov, 
ki sta raven pričakovanega porabnikovega zadovoljstva in virov, ki so mu na razpolago 
za porabo (Engel, Blackwell & Miniard, 1995, str.126). Vedenje porabnikov pa 
določajo (Engel in drugi, 1995, str. 127): 

− ekonomske determinante, 

− sociološke determinante, 

− psihološke determinante. 

Obstaja več modelov, ki nam pomagajo razumeti vedenje porabnikov. Ti so (Engel in 
drugi, 1995, str. 137): 

− ekonomski model je zgrajen na osnovi zakona padajoče mejne koristnosti. Z vsako 
nadaljnjo kupljeno enoto se celotna koristnost poveča, mejna koristnost oz. dodatna 
koristnost pa je z večanjem porabe manjša z vsako nadaljnjo kupljeno enoto; 

− psihološki model uporablja Maslowo piramido potreb. Šele, ko so zadovoljene 
osnovne potrebe, je porabnik motiviran, da preide na naslednjo stopnjo oz. na 

naslednje stopnje po Maslowi piramidi. V trenutku, ko osebi manjka katera od 
osnovnih potreb, se vrne na dno piramide, ne glede na to, kako visoko je prej bil; 

− model Pavlov oz. model prilagojenega učenja: preučeval je nastajanje asociativnih 
zvez s pogojevanjem. Naučeno se ohranja s ponavljanjem in pozitivno spodbudo; 

− sociološki model: porabnik je del družbe in s tem tudi član različnih skupin. Na 
njegovo nakupno vedenje vplivajo te iste skupine; 
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− model Howarth Sheth temelji na spoznanju, da je vedenje porabnikov kompleksen 
proces, na katerega vplivajo učenje, percepcija in odnosi. Uporablja štiri nabore 
spremenljivk (vhodni podatki, konstrukti na podlagi zaznave in učenja, izhodni 
podatki v smislu ponakupnega zadovoljstva in zunanje spremenljivke); 

− model Engel – Blackwell – Kollat je sestavljen iz štirih komponent in sicer 
procesiranja informacij, centralno-kontrolne enote, procesa odločanja in vpliva 
okolja; 

− model družinskega odločanja temelji na razumevanju interakcij znotraj družine v 
smislu porabnikove odločitve. Člani družine igrajo različne vloge, kot so: vplivneži, 
vratarji, tisti ki odločajo, in kupci; 

− model Nicosia: v njem je proces nakupne odločitve razdeljen na štiri področja, in 
sicer porabnikov odnos, iskanje informacij, nakup in povratne informacije. Zadnji 
korak ni samo poraba dobrine, temveč tudi osnova za nadaljnje odločitve; 

− psihoanalitični model temelji na Freudovi psihologiji. Po tem modelu ima vsak 
posameznik kompleksen nabor globoko zakoreninjenih motivov, ki ga vodijo do 
določenih nakupnih odločitev. Človeška osebnost je sestavljena iz treh delov: ID – 
rezervoar nagonskih potreb, super ego – osebna notranja predstava, kaj je družbeno 
sprejemljivo in ego, ki določa, kako bo zadovoljil ID in super ego; 

− model učenja (ang. SR-model), temelji na predpostavki, da je odločanje naučeno in 
da je učenje ključna točka pri raziskovanju človeškega obnašanja. 

Ne glede s katerim modelom proučujemo vedenje porabnikov nas z ekonomskega 
stališča zanima, kateri so tisti vzvodi s katerimi bomo prepričali porabnika k »našemu« 
oz. ponovnemu nakupu. Sodobne raziskave o vedenju porabnikov večinoma 
konceptualizirajo ponakupni proces v smislu zanesljivosti odločitve, pričakovanega 
obžalovanja in zadovoljstva (Parker, Lehmann & Yi, 2016). Verjetno tudi zaradi tega na 
reklamah vidimo nasmejane obraze znanih oseb, ki reklamirajo različne izdelke. 
Njihova popularnost oz. vpliv, ki ga imajo na porabnika se manifestira v bogatih 

nagradah, ki jih dobijo za reklamiranje bodisi preko direktnih pogodb oz. posredno prek 
socialnih medijev, kjer za vsak prispevek, ogled njihovega filma, prispevka dobijo lepo 

kompenzacijo. Sam izdelek se na veliko prodaja, ironija je, da je ta dotični izdelek 
verjetno ravno tako dober kot ostali, pa čeprav ga ne oglašuje kakšna znana osebnost. 
Lahko se samo strinjam z ugotovitvijo, ki so jo podali Chen, Chen in Huang (2012), in 
sicer da blagovna znamka statistično značilno vpliva na nakupno namero. Ko v 
proučevanje vključimo še vprašanje identitete, vzornikov, idolov, ugotovim, da so naše 
potrebe in z njim povezano vedenje bolj kompleksne kot kdaj koli prej. Torej lahko na 
vedenje porabnikov gledamo tudi skozi prizmo vedenjske ekonomije. Vedenjska 
ekonomija za svoje proučevanje uporablja iste vire kot veda o vedenju porabnikov 
(psihologija, sociologija). Medsebojno sta neločljivo povezani. Že Smith (1759) kot 
zagovornik nevidne roke trga v svojem delu The theory of moral sentiments navaja 
pojme, kot so nagrada, kazen, odpor, samokontrola. Vedenjska ekonomija je nastala iz 
treh omejitev človeškega vedenja: omejene racionalnosti, omejene moči volje in 
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omejenega lastnega interesa (Jolls, Sunstein & Thaler, 1998). Klasično ekonomsko 
razmišljanje predvideva, da se porabnik obnaša racionalno. V svoji odločitvi je 
nepristranski, nima težav s samokontrolo, kupuje optimalno in kupuje znotraj svojih 
proračunskih omejitev. Realnost je velikokrat drugačna. Običajno znamo dobro opisati, 
kaj si želimo, obnašamo se drugače, ne znamo si razložiti motivov za svoje odločitve in 
premislimo si v zadnjem trenutku. Že bežen pogled na časopisne strani s črno kroniko, 
pogled v kontejnerje z odpadnimi oblačili ali morda na statistiko prodanih mobilnih 
telefonov nas dodatno prepriča, da se porabniki obnašamo tudi neracionalno, 
impulzivno in da kupujemo dobrine in storitve, za katere se nam zdi, da jih potrebujemo 
oz. jih kupimo, ker nam sam nakupni proces prinaša zadovoljstvo, dobrine pa v bistvu 
niti ne potrebujemo. Včasih se pri svojih odločitvah enostavno odločimo za udobje in 
potrebujemo le rahlo spodbudo, da se odločimo drugače. Nekdo drug poda predlog (za 
nakup), obrazec (naročilnica) je izpolnjen z našimi podatki, manjka samo potrditev, mi 
jo sprejmemo brez kritičnega vrednotenja in razmišljanja ter si s tem zmanjšamo čas 
potreben za nakup in iskanje alternativ. Torej nam zmanjša trenutne transakcijske 
stroške. Kako pomembne in učinkovite so lahko spodbude, razložita Thaler in Sunstein 
(2008) v knjigi »Nudge: improving decisions about health, wealth, and happiness«. 
Thaler je za svoj prispevek k ekonomski znanosti, ki povezuje ekonomske in psihološke 
analize za proučevanje odločitve posameznika, leta 2017 dobil Nobelovo nagrado za 
ekonomijo. Porabniška družba je danes tako razprostranjena, da nas zlahka prevzame 
vtis, da je tako že od nekdaj. Vendar je to ena izmed novejših inovacij, ki so Zahodu 
omogočile prednost pred preostankom sveta. Celo tiste družbene ureditve, ki so izrecno 
želele biti protikapitalistične – razne izvedenke doktrine Karla Marxa -, niso mogle 
preprečiti porabništva. Rezultat tega je eden največjih paradoksov sodobne zgodovine: 
ekonomski sistem, katerega cilj je ponujati brezmejno izbiro, je v resnici homogeniziral 
človeštvo (Ferguson, 2012, str. 266). Tudi v homogenizaciji človeštva prepoznamo 

elemente zmanjševanja transakcijskih stroškov. Lokalne dobrine večinoma kupimo 
samo za spominke, prehranjujemo se v McDonaldsu in športna oblačila so Nike, ne 
glede na kateri celini jih kupimo.  

2 NAKUPNI PROCES IN VPLIV DRUŽBENO 
EKONOMSKEGA STATUSA 

Trg lahko opišemo kot stičišče ponudbe in povpraševanja. Poleg agregatne ponudbe in 
povpraševanja poznamo tudi individualno krivuljo ponudbe in povpraševanja. V 
primeru, da je ravnovesna cena ustrezna, lahko pride do nakupne odločitve. Porabniško 
nakupno odločitev analiziramo na tri načine (Verma, 2009, str. 54): 

− ekonomski modeli temeljijo na predpostavkah o racionalnosti in znanju. Porabnik 
teži k maksimiziranju koristi; 

− psihološki modeli temeljijo na psiholoških in kognitivnih procesih, kot sta 
motivacija in prepoznavanje potreb; 
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− modeli o vedenju porabnikov: mešanica ekonomskih in psiholoških modelov. 

Tržniki uporabljajo predvsem modele o vedenju porabnikov. Skupaj s poznavanjem faz 
nakupnega procesa in porabnika ter njegovega družbeno ekonomskega statusa nam 
ponujajo učinkovito orodje za oblikovanje trženjskega spleta. 

2.1 Teorija ponudbe in povpraševanja 

Pojavno obliko teorije ponudbe in povpraševanja so dobro poznali že v preteklosti. 
Predvsem v obdobjih po vojnah in naravnih katastrofah so se cene dobrin povišale. 
Danes jo običajno pripišemo Alfredu Marshallu (Principles of Economics, 1890), 
čeprav so izraz uporabljali različni ekonomisti: James Denham-Steuart (Inquiry into the 

Principles of Political Economy, 1767), Adam Smith (The Wealth of Nations, 1776) in 
David Ricardo (Principles of Political Economy and Taxation, 1817), že pred njim. S 
teorijo razložimo stanje na konkurenčnem trgu, kjer se srečata ponudba in 
povpraševanje. Trg opredelimo kot stik med prodajalci in kupci, pri katerem se odloča o 
prodani (oziroma kupljeni) količini določenega blaga in njegovi ceni (Prašnikar, 
Domadenik & Koman, 2008, str. 46).  

Slika 2: Ponudba in povpraševanje 

 

Vir: lastno delo. 

O ceni blaga torej ne odločajo niti sami kupci niti sami prodajalci, ampak jo določajo v 
medsebojnem stiku na trgu (Prašnikar in drugi, 2008, str. 47). Cena se spreminja glede 
na razpoložljivost blaga in glede na povpraševanje po blagu. Ravnovesna cena se 
prilagaja trenutni ponudbi in povpraševanju. Na sliki 2 jo predstavlja presečišče premic 
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ponudbe in povpraševanja. Model je zgrajen na predpostavki konkurenčnega trga, ki 
poleg ostalih pogojev predvideva tudi racionalnega kupca, ničelne transakcijske stroške, 
veliko število kupcev in prodajalcev, popolno informiranost ... Realni trg se omenjenim 
predpostavkam približa, nikoli pa jih v celoti ne doseže. Teorija ponudbe in 
povpraševanja dobro razloži večino dogajanj na trgu, obstajajo pa seveda tudi 
alternativne teorije, ki dogajanje na trgu opisujejo bolje oz. na drugačen način. 

2.2 Sodobne – ostale teorije 

Model oz. ekonomski model lahko opišemo kot poenostavljen opis realnega dogajanja. 
V realnem dogajanju je običajno preveč spremenljivk, da bi jih bilo mogoče v celoti 
opisati z modelom. Zato del spremenljivk postavimo na konstantno vrednost in 
opazujemo spremembe samo na delu spremenljivk, ki so predmet proučevanja. S tem 
realno dogajanje poenostavimo do te mere, da ga lahko opišemo z modelom. Kot 
rečeno, teorija ponudbe in povpraševanja dobro razloži večino dogajanja na trgu. Zaradi 
predpostavk, ki se samo deloma približajo realnemu stanju, in predpostavke o popolnem 
trgu pa s teorijo ponudbe in povpraševanja ne moremo razložiti vsega, zato imam na 
razpolago druge teorije. 

Tržno povpraševanje izpeljemo iz individualnega povpraševanja, ki ga določajo cene 
dobrin, porabnikov dohodek in preference. Za nekatere dobrine velja, da velikost 
individualnega povpraševanja ni odvisna samo od omenjenih spremenljivk. Govorimo o 
mrežnih eksternalijah. Poznamo učinek vagona, pojav, pri katerem želi porabnik blago, 
ki ga imajo tudi ostali, učinek snoba, kjer porabnik išče dobrine, ki jih ostali nimajo, ter 
Veblenov učinek, kjer povpraševanje po dobrini narašča z njeno ceno (Prašnikar & 
Debeljak, 1998, str. 81–83). Ena od predpostavk tradicionalne teorije ponudbe in 
povpraševanja je tudi racionalno obnašanje porabnika, ki drži samo načeloma. Model, 
ki ne predpostavlja racionalnega obnašanja porabnika, je razvil Becker. Njegov model 
iracionalnega obnašanja opredeli sprejetje trenutne odločitve na podlagi preteklih 
odločitev in verjetnosti o skupinskem obnašanju porabnikov ob predpostavki 
nespremenjenega realnega dohodka (Becker, 1962, str. 13). Odgovor na vprašanje, 
zakaj porabniki ostajajo zvesti določeni (priljubljeni) blagovni znamki, nam da 
atributivna teorija povpraševanja. Ključna predpostavka teorije je, da dobrine vsebujejo 
lastnosti v stalnem razmerju in da se prav s temi lastnostmi skladajo kupčeve preference 
(Lancaster, 1966, str. 154). Povedano drugače, porabnik se odloči za nakup tistega 
proizvoda, katerega splet značilnosti mu prinaša največjo koristnost (Prašnikar & 

Debeljak, 1998, str. 96). Splošna teorija drugega najboljšega (ang. The general theory of 

second best) nam poskuša razložiti situacijo, kjer porabnik ne more zadovoljiti enega ali 
več optimalnih pogojev (Lipsey & Lancaster, 1956). Teorija iger, ki na matematični 
način opiše vedenje v strateških situacijah, kjer je uspeh posameznika odvisen od izbire 
drugih, in vedenjska teorija sta naslednji možnosti v naboru teorij, ki poskušata razložiti 
dogajanje na trgu, obnašanje porabnika in ravnovesno ceno. Kot zadnjo navajam teorijo 
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omejene racionalnosti, ki je v zadnjem obdobju vse bolj popularna (Thaler, 2016). V 
ospredje se postavlja misel, da smo porabniki samo ljudje, in če želimo biti dobri 
ekonomisti, ne smemo pozabiti tega dejstva. Omejena racionalnost (ang. limited 

rationality), socialne preference (ang. social preferences) in pomanjkanje samokontrole 
(ang. lack of self-control) vplivajo na posameznikove odločitve. Te človeške lastnosti 
vplivajo na odločitve porabnikov. Lahko jih razumemo in razložimo tudi skozi prizmo 
transakcijskih stroškov. Porabnikov pri nakupnih dejanjih ne vodijo zgolj materialni 
interesi, odločajo se pod vplivom čustev in drugih nagibov, kar jim zviša transakcijske 
stroške. 

2.3 Nakupni proces 

Porabniško družbo lahko označimo kot gonilno silo gospodarstva. Včasih je človek z 
nakupom lahko izpolnjeval večinoma samo naravne potrebe, sedaj kupujemo tudi 
dobrine, za katere mislimo, da jih potrebujemo, in s tem zadovoljimo našo osebno 
lestvico vrednot. Podjetjem je v interesu, da poznajo lestvico vrednot in nakupne vloge 
porabnikov. Na podlagi poznavanja lestvice vrednot in nakupnih vlog oblikujejo 
dobrine in tržno komuniciranje. Kotler in drugi (1996, str. 190) pri nakupnem odločanju 
ločijo pet vlog: 

− pobudnik: oseba, ki prva predlaga nakup nekega izdelka ali storitve; 

− vplivnež: oseba, katerega stališče ali nasvet vpliva na odločitev;  

− odločevalec: oseba, ki se odloča glede posameznih postavk: kupiti ali ne kupiti, kaj 
kupiti, kako kupiti in kje kupiti; 

− kupec: oseba, ki neposredno opravi nakup; 

− porabnik: oseba, ki porabi ali uporablja izdelek ali storitev. 

Porabnikov nakupni proces zajema zbiranje in procesiranje informacij, ki so povezane z 

nakupom določenega blaga ali storitve. Nakupni proces izvrši rutinirano, o nakupu se 
odloča dalj časa oz. je nakupni proces stvar trenutne odločitve. Na samo odločitev o 
nakupu vpliva več dejavnikov. Nakupni proces lahko razdelimo na pet stopenj (Damjan 
& Možina, 1999): 

− prepoznavanje potrebe: pojavi se razlika med želenim in dejanskim stanjem. Vzrok 
je lahko v osnovnih potrebah. Proces lahko sprožijo tudi zunanji dejavniki; 

− iskanje informacij: porabnik išče informacije po svojem spominu in pridobiva 
ustrezne informacije iz okolja; 

− ocenjevanje alternativ: porabnik ocenjuje možnosti z vidika pričakovanih koristi in 
izbira najboljšo ponudbo; 

− nakup: porabnik pridobi izbrano alternativo ali sprejemljiv substitut; 
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− rezultat (ponakupno vedenje):  porabnik po uporabi izdelka ocenjuje, v kolikšni meri 
izbrana alternativa zadovoljuje njegove potrebe in pričakovanja. Zadovoljstvo oz. 
nezadovoljstvo vpliva na njegove bodoče nakupne odločitve. 
S slike 3 lahko razberemo vsako posamezno stopnjo nakupnega procesa. Porabnik 
lahko proces v vsakem trenutku prekine oz. nadaljuje do nakupa, kateremu sledi 
ponakupno vedenje in s tem nov krog nakupnega procesa. 

Slika 3: Stopnje v porabnikovem procesu odločanja 

 

Vir: Vida in drugi (2010, str. 196) 

Če so želje drugačne (običajno večje) od dejanskega stanja, to zaznamo kot problem, ki 
ga želimo rešiti z nakupom. V drugi fazi iščemo informacije, s katerimi si pomagamo 
rešiti problem. Ko so informacije zbrane, sledita vrednotenje in izbira alternativ. 
Nakupna odločitev je naslednji korak. Trenutek, v katerem se posameznik odloči za 
nakup, označimo za nakupno vedenje. Posebna oblika nakupnega vedenja so impulzivni 
nakupi, porabnik kupi dobrino v trenutku, brez razmisleka. Poleg impulzivnih nakupov 
poznamo tudi druge oblike nakupnega vedenja. Assael (2004) loči štiri vrste 
porabniškega nakupnega vedenja, ki je odvisno od stopnje kupčeve zavzetosti in 
različnosti blagovnih znamk. Pri kompleksnem nakupnem vedenju je kupec zelo zavzet 
za nakup in se zaveda pomembnih razlik med blagovnimi znamkami. Visoka zavzetost 
je značilna za drage izdelke, ki jih ne kupuje pogosto. Nakup je zahteven in zanj zelo 
pomemben. Običajno porabnik ne ve veliko o izdelku, zato se mora pred nakupom o 
njem poučiti. Nakupno vedenje, ko je kupec visoko zavzet za nakup, vendar ne vidi 
pomembnejših razlik med blagovnimi znamkami, označimo kot nakupno vedenje, 
usmerjeno k zmanjševanju neravnovesja. Visoko zavzetost pripišemo dejstvu, da gre za 

drag, redek in kočljiv nakup. Razlike med blagovnimi znamkami niso izrazite. Kupec 
razišče ponudbo, za sam nakup pa se bo odločil razmeroma hitro. Kupec se odzove 
predvsem na ugodno ceno ali nakupne ugodnosti. Z običajnim nakupnim vedenjem 
opišemo situacijo, v kateri porabniki niso zelo zavzeti za nakup in ni pomembnejših 
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razlik med blagovnimi znamkami. Obstaja veliko dokazov, da je nizka zavzetost 
značilna za večino cenenih in pogosto kupovanih izdelkov. Nakup, za katerega je 
značilna nizka porabnikova zavzetost ob precejšnji raznolikosti blagovnih znamk, 
opišemo kot nakupno vedenje, usmerjeno k raznolikosti. V takšnih primerih porabniki 
pogosto menjajo blagovno znamko. Do menjave blagovnih znamk pride zaradi potrebe 
po raznolikosti in zaradi nezadovoljstva. Po nakupu porabnik izdelek uporablja in ga 
vrednoti ter ocenjuje skozi prizmo zadovoljevanja potreb. Razmišlja, ali je izdelek 
zadovoljil naše želje in pričakovanja, ki jih je opredelili v prvem koraku nakupnega 
odločanja. Opuščanje ali znebitev je zadnja stopnja. Nekatere izpeljanke omenjenega 
modela navajajo tudi šest oz. sedem stopenj. Nakupni proces lahko opišemo tudi z 
drugimi modeli: 

− model AIDA: pozornost (ang. attention), zanimanje (ang. interest), želja (ang. 
desire), dejanje (ang. action); 

− model AIUAPRT: zavedanje (ang. awareness), zanimanje (ang. interest), 
razumevanje (ang. understanding), odnos (ang. attitudes), nakup (ang. purchase), 
ponovni nakup (ang. repeat purchase). 

Odločitev, kakšno pozornost bomo namenili posameznemu koraku pri oblikovanju 
trženjskega spleta, je običajno v domeni tržnikov. Strategijo oblikujejo tudi na podlagi 
frekvence nakupa in dobe uporabnosti dobrine, lahko gre za enkratni nakup oz. dobrino 
kupujemo na dnevni ravni. V vsakem slučaju si želimo, da porabnik dobrino kupi v naši 
trgovini prvič in tudi pri vseh naslednjih nakupih. Stopnja iskanja informacij je prav 
tako zanimiva predvsem s trženjskega stališča. Porabnik informacije išče prek različnih 
virov. Prav prek virov informacij lahko vplivamo na nakupno odločitev. S stališča 
ponovnega nakupa je zelo pomembna faza ponakupnega vedenja. Če je porabnik z 
blagom ali storitvijo zadovoljen, upravičeno pričakujemo ponovni nakup. To je 
pomembno tudi s stroškovnega stališča, saj pridobivanje novega kupca stane več, kot 
stane vzdrževanje stalnega kupca. Pri večjih nakupih moramo biti pozorni še na pojav 

kognitivne disonance. Kupec se po opravljenem nakupu vrne v fazo iskanja informacij 
in ocenjevanja alternativ, kar lahko vzbudi pomisleke o racionalni izbiri. Ne glede na to, 
s katerim modelom oz. pristopom proučujemo nakupni proces, je dejstvo, da porabnik 
za vsako stopnjo v procesu porabi nekaj časa, energije, včasih različne alternative 
ocenjuje na terenu. Lahko povemo drugače, zviša nam transakcijske stroške. Edina 
izjema bi lahko bili impulzivni nakupi. Predvsem pri spletnih nakupih je izjemno 
pomembno, da porabnikom zmanjšamo stroške iskanja informacij (transakcijske 
stroške) s pomočjo čim bolj prijaznega in učinkovitega porabniškega vmesnika, ker s 
tem bistveno povečamo namero po ponovnem nakupu (Wu, Chen, Chen & Cheng, 

2014). Pri e-nakupih dobrin se soočimo tudi z vprašanjem zaupanja v e-prodajalca. Če 
kupujemo prvič, o njem vemo samo to, kar piše na njegovi spletni strani. Prav tako velja 
za kakovost dobrine, ki jo kupujemo. Navedbe in obljube spletnega prodajalca lahko do 
neke mere preverimo na forumih. Ne moremo jim popolnoma zaupati. Lahko gre za 
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naročene objave ali pa čisto preprosto za drugačno percepcijo na določeno dobrino. Če 
spletno stran uporablja znanec ali prijatelj, nam to precej olajša nakupni proces in s tem 
seveda zmanjša transakcijske stroške. Z nami deli porabniško izkušnjo in s tem okrepi 
naše zaupanje v e-trgovino, kakovost in vrednost izdelka, če je seveda pozitivna. Odnosi 
med kupci in prodajalci se lahko okrepijo, če upoštevamo dojemanje kakovosti in 
vrednosti izdelka (Sullivan & Kim, 2018). 

Racionalno vedenje je tisto, ki temelji na razumu. V tej raziskavi sem označil nakupni 
proces kot racionalni nakup tistega, ki vključuje več racionalnega razmišljanja in 
procesiranja. Pri racionalnih nakupih porabnik kupuje racionalno – uporabi razum in 
logično razmišlja o atributih, kot so cena, kakovost, udobje (Chandon, Wansink & 
Laurent, 2000). Kako se obnaša porabnik, ki se (večkrat) giblje izven meja domicilne 
države? V analizi predpostavljam, da ga pot v tujino ne stane nič. Bodisi je v tujini 
službeno ali kot turist. Stroški potovanja nastanejo oz. dodatno ne obremenijo 
porabnika, ne glede na to, ali v tujini kaj kupi ali ne. Ali torej porabnik izkoristi 
dostopnost do dobrin in možnost cenejšega nakupa? 

2.4 Vpliv družbeno ekonomskega statusa na nakupni proces 

Družbeni status je mesto posameznika na hierarhični družbeni lestvici. Določajo ga 
(vsaj) ekonomsko stanje, družbena moč in družbeni ugled. Ekonomsko stanje 
(ekonomski položaj) je odvisno od premoženja, ki je v neki družbi opredeljeno kot 
pomembno in dragoceno, ter od dohodka. Status posameznika je lahko pripisan – 
določen vnaprej z rojstvom in/ali s primarno socializacijo v družbenem okolju, v 
katerem nekdo živi in ga je težko ali nemogoče spremeniti. Status, ki ni določen v 
naprej z biološkimi ali drugimi lastnostmi, imenujemo pridobljeni status. Nanj lahko 
vplivamo s svojo dejavnostjo, prizadevnostjo, ambicioznostjo (Počkar, Andolšek, Popit, 
Barle Lakota & Birsa, 2011, str. 76–78). Skozi zgodovino so se družbeni razredi 
spreminjali, od sužnjelastniškega, fevdalnega do delavskega razreda, buržoazije in 
brezrazredne družbe, ki jo zaenkrat poznamo samo na papirju. Če gledamo na svet kot 
celoto, naletimo na težavo pri primerjavi družbenih razredov. Kako spraviti na skupni 
imenovalec ureditev v Evropi s kastnim sistemom v Indiji? Družbeno ekonomski status 
(ang. socioeconomic status) običajno opredelimo kot funkcijo izobrazbe, poklica in 
prihodkov (Teevan, 1985, str. 241). Izobrazba, poklic in prihodki so v veliki večini med 
seboj povezani, če le npr. premoženje in s tem povezani dohodki niso bili podedovani. 
Osebe z višjo izobrazbo imajo dostop do boljših služb in višjih prihodkov. Po drugi 

strani višja izobrazba ni nobena garancija za zaposlitev z nadpovprečnimi prihodki. 
Predvsem v Ameriki je glavno merilo uspešnosti posameznika posameznikovo finančno 

premoženje. Premoženje in z njim povezani prihodki določajo premico proračunskih 
omejitev, ki je prikazana na sliki 4. Premica proračunskih omejitev natančno razmejuje 
vse kombinacije dobrin, ki jih porabnik lahko doseže, od tistih kombinacij, ki jih z 
danim prihodkom in pri danih cenah ne more doseči (Prašnikar in drugi, 2008, str. 80). 
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Porabnik lahko kupi samo dobrine, ki ležijo pod premico proračunskih omejitev, razen 
če si denarja ne izposodi. 

Slika 4: Premica proračunskih omejitev 

 

Vir: lastno delo. 

Ob nespremenjenih cenah se premica proračunskih omejitev premakne navzgor ali 
navzdol skladno s spremembo dohodka. Če hočemo ugotoviti, za katero kombinacijo 
dobrin se bo odločil, moramo upoštevati še njegove preference (Prašnikar in drugi, 
2008, str. 80). Preference in s tem povezana nakupna odločitev se spreminjajo s časom, 
novim naborom informacij in psihološkim stanjem porabnika (Park & Lutz, 1982, str. 
108). Predvsem v okoljih, ki se hitro razvijajo, se nakupne navade, ki so povezane z 

impulzivnimi nakupi, prav tako hitro spreminjajo (Ciunova-Shuleska, 2012). Nekateri 
avtorji napovedujejo, da bo impulzivno nakupovanje na hitro rastočih trgih postalo 

dominanta oblika nakupovanja (Mittal, Chawla & Sondhi, 2016). V končni fazi tudi 
potreba po razmnoževanju spremeni moško dovzetnost do prepoznave statusnih 
proizvodov in posledično do spremenjenih nakupnih navad (Janssens in drugi, 2011). 
Če povzamemo, na nakup torej vpliva več faktorjev: leta, zaposlitveni status, dohodki, 
okolje itd., ki jih deloma lahko povežemo v družbeno ekonomski status porabnika. Prav 
tako iz premice proračunskih omejitev vidimo, da porabnik z višjimi dohodki lahko 
izbira med večjo kombinacijo dobrin oz. lahko kupi dobrine, ki jih prej zaradi previsoke 
cene sploh ni mogel kupiti. Poleg cene na nakup vplivajo še drugi faktorji. Tako se npr. 
koncept družbeno ekonomskega statusa smatra kot ključni dejavnik nakupne odločitve. 
Nekatere raziskave kažejo, da ni enoznačnega odgovora, kaj bolj pripomore k nakupni 
odločitvi, prihodki oz. družbeno ekonomski status, ampak je pomembna tudi kategorija 
proizvoda, ki jo porabnik kupuje (Mihič & Čulina, 2006). 
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2.5 Mednarodno poslovanje in čezmejni nakupi 

S teorijami mednarodnega poslovanja poizkušamo razložiti, kako in zakaj mednarodna 
trgovina pripomore k dobrobiti države. Merkantilizem je bila vodilna ekonomska 
filozofija v 17. in 18. stoletju. Poudarjala je pomen gospodarskih in vojaških 
zmogljivosti, omejitev uvoza in agresivni izvoz. Smith (1776) razvije koncept absolutne 
prednosti ter zagovarja svobodno (mednarodno) trgovino in specializacijo skladno z 
absolutno prednostjo. Koncept komparativnih prednosti uvede David Ricardo leta 1817. 
Navkljub pomanjkljivostim se teorija komparativnih prednosti pri empiričnem testiranju 
obnese bolje kot večina ostalih teorij (Darity, 2008). Danes za analizo konkurenčnosti 
narodnega gospodarstva večinoma uporabljamo Porterjev model – diamant, prikazan na 
sliki 5.  

Slika 5: Porterjev model konkurenčne prednosti naroda 

 

Vir: prirejeno po Porter (1998, str. 78) 

Porterjev model opredeljujejo pogoji glede proizvodnih dejavnikov, pogoji glede 
povpraševanja, povezane in podporne panoge ter strategija podjetij, struktura in tržna 
konkurenca na domačem trgu (Porter, 1998). K omenjenim štirim determinantam 
dodamo še dva zunanja faktorja, ki vplivata na determinante: priložnost in vlado. 
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Predvsem vlada lahko z liberalno politiko in podporo gospodarstvu izdatno pripomore k 
pozitivni zunanji trgovinski bilanci. 

Konkurenčna podjetja nudijo svoje proizvode in storitev na globalnem trgu. Za prodor 
na mednarodne trge se odločijo zaradi ekonomije obsega, vizije in ambicij vodstva oz. 
zaradi ostalih koristi, ki jih prinaša mednarodna trgovina. Prosta trgovina omogoča 
porabniku nakup dobrin, ki so narejene izven meja njegove domovine, in mu omogoča 
širši, boljši in velikokrat cenejši izbor ("International Trade Statistics 2014,"). Če 
imamo v mislih predpostavko o racionalnem porabniku, bo ta kupoval na mednarodnem 
trgu takrat, ko bo cena dobrine nižja kot v domači trgovini. Internet, hitra pošta in 
sodobna plačilna sredstva nam še dodatno znižajo transakcijske stroške in če želene 
dobrine ni možno kupiti na domačem trgu, jo lahko preprosto kupi na mednarodnem. 
Posebno področje pri mednarodni trgovini so maloobmejni nakupi in nakupi turistov. 
Vzroki so lahko v razlikah pri menjalnih tečajih (v primeru različnih valut), različne 
stopnje obdavčitve določenih dobrin, splošna raven cen ali enostavna želja po spominku 
oz. lokalnem proizvodu. 

3 RAZISKAVA 

Ekonomsko raziskavo lahko opredelimo kot proces zbiranja in analiziranja podatkov o 
dejavnikih, ki vplivajo na ponudbo in povpraševanje. V konkretnem primeru je 
raziskava usmerjena na povezavo med transakcijskimi stroški, družbeno ekonomskim 
statusom porabnika in nakupno odločitvijo. S pomočjo kvalitativne raziskave in 
strukturiranega vprašalnika bom poskušal potrditi oziroma zavreči postavljene hipoteze. 
Odločil sem se za spletno anketiranje. Po elektronski pošti bom izbranim anketirancem 
poslal vabilo k izpolnjevanju ankete s spletno povezavo do anketnega vprašalnika. Na ta 
način bom lahko tudi avtomatsko zbral in uredil anketne podatke. Seveda ima spletno 
anketiranje tudi slabosti. Stopnja odzivnosti oz. neodzivnosti je visoka. To je sicer 
mogoče deloma omiliti z nekaterimi postopki, kot so: kombiniranje različnih tehnik in 
nagrada za anketirance (Millar & Dillman, 2011). Anketar ni prisoten, zato je njegov 
vpliv izločen, kar lahko štejemo za prednost. Vsekakor mora biti vprašalnik jasen, 
jedrnat, ne predolg, razumljiv in enostaven za izpolnjevanje, saj drugače odvrne 
anketiranca od izpolnjevanja. V primeru, da imamo kompliciran vprašalnik, lahko 
neprisotnost anketarja štejemo kot slabost, ker ne more pomagati anketirancu. Če 
pošiljamo e-vprašalnik naključno izbranim osebam oz. osebam, ki jih ne poznamo, se 
lahko zgodi, da e-pošta zaide v predal z nezaželeno pošto ali prejemnik predvideva, da 
je dobil sporočilo z virusom, in ga enostavno izbriše. Pomemben vpliv na odločitev o 
sodelovanju v raziskavi ima zagotovitev o zaupnosti podatkov (Bregar, Ograjenšek & 
Bavdaž, 2005). 

Anketni vprašalnik predvideva 42 vprašanj, razdeljenih v tri sklope. V prvem sklopu so 
vprašanja iz naslova frekvence potovanja v tujino in rezidence anketiranca, drugi sklop 
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predstavljajo vprašanja iz naslova nakupne odločitve, tretji sklop zajema demografske 
podatke. Respondente bom razvrstil v dve skupini, in sicer osebe, ki so petkrat ali več 
kot petkrat letno v tujini, in osebe, ki v tujino ne potujejo oz. so v tujini manj kot petkrat 
letno. Prav tako bom respondente razvrstil po družbeno ekonomskem statusu. Uporabil 
bom modificiran ISP-indeks (ang. index of social position) (Hollingshead, 2011), ki ga 
opredeljujejo tri komponente: poklic, izobrazba in prihodek. Ker so anketiranci z 
različnih delov sveta (z različnim bruto domačim proizvodom, v nadaljevanju BDP), 
bom za primerjavo uporabil velikost prihodka glede na povprečni prihodek v dotični 
državi. 

3.1 Namen in cilj raziskave 

Namen magistrskega dela je raziskati, razširiti in nadgraditi znanje s področja 
transakcijskih stroškov in nakupnih navad v povezavi z družbeno ekonomskim statusom 
oseb, ki se gibljejo izven meja svoje države. Nepregledna količina informacij v obliki 
oglasnih panojev, reklam, kartic ugodnosti, bonusov, programov zvestobe, dnevi s 
posebnimi popusti in podobne ugodnosti, s katerimi nas zasipajo trgovci, zameglijo 
predstavo, kateri izdelek in v kateri trgovini je dejansko cenejši. Porabniku natančna 
analiza običajno vzame preveč časa, tako da se preračunavanj za vsak izdelek niti ne 
loti. Seveda mu zvišuje transakcijske stroške. Ti se manifestirajo v porabi časa, ki ga 
porabimo za iskanje »najugodnejše« ponudbe, preračunavanje raznih oblik popustov ali 
v vožnji do naslednje trgovine s cenejšim pivom. V primeru, da je porabnik izven meja 
svoje države, je situacija podobna. Domače kartice ugodnosti običajno ne delujejo, 
sooči se s tujim jezikom, nepoznanimi ali manj poznanimi proizvajalci, kulturnimi 
razlikami, kar seveda tudi vpliva na transakcijske stroške in lahko tudi na neprijetno 
porabniško izkušnjo. Osebe, ki večkrat potujejo, se z oglasi, ponudbo, kulturnimi 
razlikami bolje spoznajo in imajo tudi možnost učinkovitejše reklamacije izdelka. S tem 
tudi zmanjšajo informacijsko asimetrijo. Tako imamo na eni strani porabnika, ki ima 
potrebe in jih poskuša zadovoljiti z nakupom, in na drugi strani trgovca, ki ga želi 
prepričati, da ta izdelek kupi pri njem. Kot že omenjeno, porabnikova nakupna 
odločitev ni odvisna samo od cene, ampak na nakup vplivajo dejavniki, ki so jim v 
danem trenutku najbolj pomembni v kombinaciji z njihovim družbeno ekonomskim 
statusom. Z nalogo želim tudi preveriti, ali nekatere dosedanje ugotovitve še veljajo. 

Glavni cilj magistrskega dela je s pomočjo primarnih in sekundarnih podatkov dokazati, 
da je nakupna odločitev odvisna od družbeno ekonomskega statusa. Prav tako želim 

dokazati, da tudi frekvenca potovanj izven meja svoje države vpliva na nakupno 
odločitev. Porabniki, ki večkrat potujejo izven meja svoje države, se obnašajo drugače 

kot osebe, ki ne potujejo izven meja svoje države in si s tem zmanjšajo transakcijske 
stroške. Pomožni cilj magistrskega dela je opredeliti in raziskati ostale dejavnike, ki 
porabnika v danem trenutku pripeljejo do nakupne odločitve, kateri vir informacij je 
pomemben pri preverjanju cene, nadalje kako pripomore k nakupni odločitvi in kako je 
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povezan z družbeno ekonomskim statusom in frekvenco čezmejnih potovanj. Na 
podlagi vzorčnih podatkov, z zbiranjem in analizo primarnih podatkov ter s 
proučevanjem sekundarnih virov je namen dela opredeliti tudi pomen poznavanja 
porabnikov in njihovega družbeno ekonomskega statusa. Na podlagi proučevanja 
teoretičnega dela in rezultatov vzorčnih podatkov želim podati svoja priporočila, ki bi 
lahko pomagala k učinkovitejšemu nakupno-prodajnemu procesu. 

Podrobnejši cilji so raziskati:  

− s pomočjo spletnega vprašalnika in kvantitativne raziskave primarnih podatkov 
ugotoviti, ali obstajajo razlike pri nakupni odločitvi pri osebah z različnim družbeno 
ekonomskim statusom, 

− razloge za nakupe v tujini, 

− odnos racionalnih oz. emocionalnih dejavnikov na nakupno odločitev, 

− vpliv družbeno ekonomskega statusa na nakupno odločitev, 

− vpliv prihodkov na nakupno odločitev, 

− kateri je glavni vir informacij pri preverjanju cene, 

− kako je vir informacij povezan z družbeno ekonomskim statusom, 

− na podlagi pridobljenih podatkov potrditi oz. ovreči postavljene hipoteze, podati 
sklepne ugotovitve in omejitve. 

Glavno raziskovalno vprašanje magistrskega dela je, ali je poznavanje družbeno 
ekonomskega statusa in frekvence potovanj izven meja svoje države ključni dejavnik, 
ali bo dotični porabnik imel manjše transakcijske stroške. 

3.2 Raziskovalne hipoteze 

Ko stopimo v trgovino ali hipermarket, se pred nami odpre praktično neskončni izbor 
različnih izdelkov. Bežen pogled na nakupovalne vozičke in vozni park pred 
hipermarketom nam potrdi raznolikost različnih nakupnih navad, količino denarja, ki ga 
lahko oziroma smo ga porabili za nakup, in seveda celoten nabor nakupovalcev, od 

delavcev do uradnikov, zdravnikov ... V večini primerov sledimo preteklim nakupnim 
navadam, včasih se odločimo, da kupimo kaj po navdihu. Različne vrste segmentacij 
nam omogočajo podrobnejši vpogled v lastnosti oz. karakteristike oseb, ki kupujejo 
različne vrste oz. specifične proizvode. Raziskave na področju nakupnih navad nam 
kažejo, da osebe z različnim družbeno ekonomskim statusom in prihodki kažejo 
karakteristično različne psihološke in vedenjske vzorce (Williams, 2002). Že Fisher 
(1987) je s svojo raziskavo potrdil domnevo, da osebe z različnim družbeno 
ekonomskim statusom sprejemajo različne nakupne odločitve. Tudi novejše raziskave 
potrjujejo to domnevo (Ciunova-Shuleska, 2012; Sudhakar & Rani, 2012). Na podlagi 
danih ugotovitev sem postavil hipotezo 1: 

Hipoteza 1: Način nakupne odločitve je odvisen od porabnikovega družbeno 
ekonomskega statusa. 
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Globalizacija in razvoj transportnih storitev sta nam omogočila, da lahko praktično vsak 
izdelek, narejen v tujini, kupimo iz domačega naslonjača ali v bližnjem hipermarketu. 
Prav tako lahko domače proizvode kupimo v tujini. Cena, ki jo plačamo za isti izdelek 
oz. bližnji substitut v lokalni trgovini ali v tujini, se večinoma razlikuje. Razlike med 
maloprodajnimi cenami v trgovinah čez mejami so večje, kot med trgovinami znotraj 
istega okrožja (Gopinath, Gourinchas, Hsieh & Li, 2011) in prav ta razlika je povod za 
dnevne čezmejne migracije in s tem povezane nakupe. Potencialni čezmejni porabnik 
mora pretehtati stroške potovanja napram prihrankom pri čezmejnih nakupih (Chandra, 
Head & Tappata, 2014). Na podlagi teh ugotovitev postavljam hipotezo 2: 

Hipoteza 2: Porabnik, ki vsaj petkrat letno potuje izven meja svoje države, kupuje 
racionalnejše. 

Družbeno ekonomski status opredeljujejo izobrazba, poklic, prihodki oz. premoženje 
(Kraus, Piff & Keltner, 2011). Z družbeno ekonomskim statusom sta običajno povezana 
tudi znanje jezikov in splošna razgledanost. Posameznik z višjim družbeno ekonomskim 
statusom ima tako več znanja za korektno analizo ali je čezmejni nakup racionalen. Z 
večjim številom potovanj izven meja svoje države se spremenijo tudi nakupne navade. 
Na podlagi danih ugotovitev postavljam hipotezo 3: 

Hipoteza 3: Porabnik z višjim družbeno ekonomskim statusom, ki manj kot petkrat 
letno potuje izven meja svoje države, kupuje racionalnejše. 

3.3 Metodologija 

Poznamo primarne in sekundarne podatke. Značilnost sekundarnih podatkov je v tem, 
da so bili zbrani za druge namene. Običajno nastopajo v obliki besedil in naj bi imeli 
navedbo primarnega vira. Sekundarne podatke za pripravo teoretičnega dela sem 
pridobil iz obstoječih virov, učbenikov, knjig, znanstvenih člankov, študij, baz podatkov 
in podobno. Na podlagi teh sem v prvem delu magistrskega dela predstavil teoretično 
analitični pogled na predstavljeno problematiko. Uporabil sem družboslovne metode 
raziskovanja, metodo analize in interpretacije primarnih in sekundarnih pisnih virov ter 
jih uporabil v fazi načrtovanja raziskave. Z njimi sem pridobil osnovne informacije o 
raziskovalnih konceptih. Uporabil sem tudi metodo kompilacije – združil bom 
spoznanja in ugotovitve različnih avtorjev. 

Primarne podatke pridobimo z zbiranjem (v konkretnem primeru s pomočjo spletne 
ankete), ki ga izvedemo za potrebe raziskave. V empiričnem delu magistrskega dela 
bom podrobneje raziskal transakcijske stroške pri nakupnem procesu oseb, ki se gibljejo 
izven meja domicilne države v kombinaciji z njihovim družbeno ekonomskim statusom. 
Primarne podatke bom zbral s pomočjo strukturiranega anketnega vprašalnika. V anketi 
bodo sodelovale tudi osebe izven slovenskega govornega področja, zato bo vprašalnik v 



24 

slovenskem in angleškem jeziku. Na podlagi rezultatov ankete in kvantitativno 
pridobljenih podatkov bom potrdil oziroma zavrgel postavljene hipoteze. 

Odločil sem se za spletno anketiranje zaradi prednosti, ki jih le-to prinaša. Spletno 
anketiranje populacije v zadnjih letih narašča, saj je metoda cenejša, hitrejša in bolj 
ekonomična kot ostali načini anketiranja (S. Fisher & Herrick, 2013). Razvoj 
programske opreme omogoča ustrezno naslavljanje vsakega posameznika, pošiljamo 
lahko cirkularna pisma kot tudi sporočilo (vabilo k izpolnjevanju) vsem hkrati, s tem da 
so prikazana samo tista imena, ki jih želimo pokazati. V nekaterih primerih je ustrezna 
programska oprema na voljo brezplačno (1ka) in sem jo uporabil pri anketiranju. 
Programska oprema poleg pošiljanja vabil omogoča avtomatsko beleženje odgovorov in 
osnovno statistično obdelavo. Po elektronski pošti bom izbranim anketirancem poslal 
vabilo k izpolnjevanju ankete s spletno povezavo do anketnega vprašalnika. Na ta način 
bom lahko tudi avtomatsko zbral in uredil anketne podatke. 

Družbeno ekonomski status je opredeljen z izobrazbo, poklicem in prihodki (Teevan, 
1985, str. 241). Pri teoretični operacionalizaciji koncepta družbeno ekonomskega 
statusa imamo več dilem. Vsako izmed komponent družbeno ekonomskega statusa 
lahko operacionaliziramo drugače. Pri prihodkih je lahko enota uporabljena v analizi 
družinski prihodki ali individualni prihodki, lahko jih primerjamo glede na BDP. Enako 
velja tudi za izobrazbo in poklic. Nadaljnje razlike se lahko pojavijo pri segmentaciji in 
dodeljevanju (pomembnosti) uteži komponentam družbeno ekonomskega statusa, tako 
da rezultati različnih raziskav niso povsem primerljivi (Teevan, 1985). V tej raziskavi 
so respondenti razvrščeni po družbeno ekonomskem statusu glede na modificiran ISP-
indeks (ang. index of social position) (Hollingshead, 2011), ki ga opredeljujejo tri 
komponente: poklic, izobrazba in prihodek. Vsak respondent je razporejen glede na 
družbeno ekonomski status, in sicer na nižji, srednji in višji razred na podlagi njegovih 
karakteristik. Najmočnejša utež (4) je dodeljena poklicu kot najpomembnejši 
determinanti družbeno ekonomskega statusa, medtem ko imajo izobrazba in prihodki 
utež (3), prirejeno po (Mihič & Čulina, 2006). 

Za izračun indeksa sem uporabil enačbo (1): 

modificiran ISP-indeks = (poklic – število točk x 4) + 

(prihodki – število točk x 3) + (izobrazba - število točk x 3)      (1) 

Kot je razvidno iz enačbe (1), sem modificiran ISP-indeks izračunal kot vsoto 
posameznih determinant (poklic, izobrazba in prihodki), ki sem jih pomnožil z 
ustreznimi utežmi. Število, izračunano po enačbi (1), predstavlja modificiran ISP-
indeks. Najmanjši možni izračunani indeks je 10, največji 100. Respondenti so 
razdeljeni v tri razrede družbeno ekonomskega statusa glede na ISP-indeks, kot je 
prikazano v tabeli 2. 
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Tabela 2: Družbeno ekonomski status – ISP-indeks in razredi 

Družbeno ekonomski status 
ISP-indeks 

(število točk) 

Višji razred 10–27 

Srednji razred 28–60 

Nižji razred 61–100 

Vir: lastno delo. 

V tabeli 3 so prikazani poklici, med katerimi so lahko izbirali respondenti in število 
pripadajočih točk, ki sem jih dodelil k posameznemu poklicu. Poklicu, kot najmočnejši 
determinanti družbeno ekonomskega statusa, je dodeljena utež 4. V enačbi (1) se število 
točk, ki pripadajo k posameznemu poklicu, pomnoži s 4. 

Tabela 3: Determinanta poklic – število točk 

Poklic Število točk 

Nezaposlen 10 

Študent, dijak 9 

Upokojenec 8 

Delavec 7 

Uslužbenec, prodajnik, tehnik 5 

Srednji management, učitelj, samostojni podjetnik 4 

Raziskovalec, znanstvenik, umetnik 3 

Direktor podjetja, zdravnik, odvetnik, sodnik, profesor 1 

Vir: lastno delo. 

Ker so anketiranci z različnih delov sveta (z različnimi BDP-ji), bom za primerjavo 
uporabil velikost prihodka glede na povprečni prihodek v dotični državi. V tabeli 4 so 
prikazani razredi in pripadajoče število točk. V enačbi (1) se število točk, ki pripadajo 
posameznemu razredu prihodkov, pomnoži z utežjo 3. 

Zadnja determinanta, ki nastopa v enačbi (1), je izobrazba. Respondenti so izbirali oz. 
bili razvrščeni v štiri razrede. V tabeli 5 so prikazani razredi in pripadajoče število točk. 
V enačbi (1) se število točk, ki pripadajo posameznemu razredu izobrazbe, pomnoži z 
utežjo 3. 
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Tabela 4: Determinanta prihodki – število točk 

Prihodki Število točk 

Pod 50 % povprečnih prihodkov 10 

50–80 % povprečnih prihodkov 8 

80–120 % povprečnih prihodkov 5 

120–200 % povprečnih prihodkov 3 

Več kot 200 % večji od povprečnih prihodkov 1 

Vir: Lastna delo. 

Tabela 5: Determinanta izobrazba – število točk 

Izobrazba Število točk 

Osnovna šola ali nedokončana osnovna šola 10 

Poklicna ali nedokončana srednja šola 7 

Srednja šola 4 

Višješolska/visokošolska strokovna ali univerzitetna izobrazba 
in višja izobrazba 

1 

Vir: lastno delo. 

Kot že omenjeno, lahko vsako izmed komponent družbeno ekonomskega statusa 
operacionaliziramo drugače. Prav tako lahko respondente znotraj vsake determinante 
razvrstimo v različno število razredov in jim dodelimo točke in uteži. Ne glede na 
omenjene razlike je osnovna ideja podobna in omogoča (seveda ob ustrezni 

interpretaciji) primerjavo med podobnimi raziskavami. 

3.4 Zbiranje podatkov 

V nalogi je predvideno verižno vzorčenje. Verižno vzorčenje poteka tako, da iz 
populacije izberemo (po možnosti) slučajno določeno število enot, izbrane enote nato 
navedejo določeno število dodatnih enot. Vzorec se lahko na tak način povečuje v več 
valovih (ang. snowball sampling) (Bregar in drugi, 2005). Osnovni vzorec predstavljajo 
osebe, ki jih osebno poznam (znanci, prijatelji), in osebe, s katerimi sem poslovno 

sodeloval. Skupna značilnost osnovnega vzorca je, da so vsi že bili v tujini, nekateri 
izmed njih se redno gibljejo izven meja domicilne države oz. živijo v tujini. V moji 
raziskavi želim proučiti nakupne navade oseb, ki se gibljejo izven meja svoje države, 
zato se mi zdi opisan izbor metode ustrezen. Vse osebe osnovnega vzorca bom prosil, 
da povezavo do spletnega vprašalnika pošljejo svojim znancem, prijateljem, poslovnim 
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partnerjem, ker bi želel dobiti čim večjo množico odgovorov. Običajno se osebe s 
podobnimi navadami bolj družijo, zato predvidevam, da bodo osebe v naslednjih 
valovih imele podobne značilnosti kot osnovni vzorec. Ta značilnost verižnega 
vzorčenja predstavlja slabost, ker nimamo nobene kontrole nad izborom respondentov v 
naslednjih valovih, kar lahko prinese različne pristranskosti v raziskavi (Waters, 2015). 

Spletni vprašalnik, priloga 1, je bil dostopen od torka 16. maja 2017 do vključno četrtka 
25. maja 2017. Dan pred aktivacijo vprašalnika sem poslal obvestilo, da bodo prejeli 
povabilo k izpolnjevanju ankete. Dne 23. maja 2017 sem poslal zahvalo in obvestilo, da 
bom 25. maja zaključil z anketo. Vabilo je bilo poslano na 308 e-poštnih naslovov s 
prošnjo, da povezavo do ankete delijo s svojimi prijatelji, znanci, poslovnimi partnerji. 
211 respondentov je anketo v celoti izpolnilo Časovni profil števila v celoti izpolnjenih 
anket potrdi smiselnost priporočila o korakih (najava, vabilo, opomnik/zahvala in 
zahvala) pri pošiljanju vabil.  

Tabela 6: Stopnje odgovorov 

 

Vir: lastno delo. 

V tabeli 6 so prikazane stopnje odgovorov glede na posamezno fazo in na posamezni 
list ankete, kot je bil viden na spletnem vprašalniku. Preseneča dejstvo, da je skoraj 
46  % prejemnikov ankete anketo tudi dejansko začelo izpolnjevati. Največji osip je 
viden na straneh dva in tri. V celoti je anketo končalo 33 % prejemnikov glede na 
celotno število odposlanih vabil k izpolnjevanju ankete. 73 % respondentov, ki so 
kliknili na anketni vprašalnik, je anketo tudi v celoti izpolnilo. 
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V tabeli 7 so prikazane stopnje odgovorov glede na faze izpolnjevanja oz. 
neizpolnjevanja anketnega vprašalnika. 

Tabela 7: Stopnje odgovorov 

Kumulativni status Frekvenca Stopnja 

Klik na nagovor 630 100 % 

Klik na anketo 287   46 % 

Začel izpolnjevati 250   40 % 

Končal anketo 211   33 % 

Vir: lastna delo. 

V času ankete je razsajal računalniški virus WannaCry. Posledično je nekaj znancev in 
prijateljev iz tujine preverilo pristnost povabila k anketi. Izpolnili so jo šele po potrditvi. 
Sklepam, da je bil zaradi omenjenega virusa odziv na anketo nekoliko manjši. Izrazit 
odklon je tudi pri vprašanju glede višine osebnih prihodkov. Ne glede na zagotovilo o 
anonimnosti je 31 respondentov od 211, ki so končali anketo, izbralo možnost ne 
odgovora. 

4 ANALIZA RAZISKAVE 

Empirični del raziskave zaključimo z analizo raziskave. Podatke, pridobljene z anketo, 
preverimo, dopolnimo in uredimo vrednosti tako, da so primerne za obdelavo z 
različnimi programskimi paketi (Excel, SPSS – ang. statistical package for the social 

scinces). Urejene podatke prikažemo v smiselno urejenih tabelah in grafih. Smiselno 
urejeni podatki nam omogočajo medsebojno primerjavo ali primerjavo s preteklimi 

podatki in napovedmi. S statistično analizo in na podlagi statističnih testov pridemo do 
zaključkov, ki potrdijo ali ovržejo postavljene hipoteze. 

4.1 Značilnosti vzorca 

Velikost vzorca, način in izvedba vzorčenja ter ostale značilnosti vzorca nam določijo, 
kako značilni bodo rezultati statistične analize. Najprej predstavljam sociodemografske 
značilnosti. Z vprašanjem Q35 sem želeli izvedeti, kakšna je spolna struktura 
anketirancev. Anketiranci so opredelili svoj spol na nominalni merski lestvici z 

vrednostmi: Moški, Ženska, Drugo, kot je prikazano na sliki 6. 
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Slika 6: Struktura anketirancev po spolu 

 

Vir: lastno delo. 

Struktura anketirancev po spolu je enakomerna. Na anketo je odgovorilo le nekoliko več 
žensk, (108 (51,2 %)) in nekoliko manj moških, (103 (48,8 %)).  

Z vprašanjem Q36 sem želel izvedeti, kakšna je starostna struktura anketirancev. 
Izbirali so lahko med petimi starostnimi razredi: do 25 let, 62–35 let, 36–45 let, 46–65 
let in nad 65 let (slika 7). 

Slika 7: Struktura anketirancev glede na starost 

 

Vir: lastno delo. 
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Največji delež anketirancev je starih med 36 in 45 let, in sicer 91 (43,1 %). Le nekoliko 
manj, 87 anketirancev, je starih med 46 in 65 let. 23 je takih, ki so stari med 26 in 35 let 
(10,9 %), enaki sta števili udeležencev, mlajših od 25 in starejših od 65 let, v vsaki 
skupini jih je pet (2,4 %). 

Slika 8: Struktura anketirancev glede na končano izobrazbo 

 

Vir: lastno delo. 

Z vprašanjem Q41 sem želel izvedeti, kakšna je izobrazbena struktura anketirancev. 
Izbirali so lahko med štirimi razredi: osnovna šola ali nedokončana osnovna šola, 
poklicna ali nedokončana srednja šola, srednja šola in višješolska/visokošolska 
strokovna ali univerzitetna izobrazba in višja izobrazba. Prikazano na sliki 8. 

Velika večina anketirancev je dosegla izobrazbo na najmanj višješolski ravni, takih je 
170 (80,6 %). Z zaključkom srednje šole je svoje izobraževanje zaključilo 35 (16,6 %) 

anketirancev. Manjši delež je dosegel poklicno izobrazbo oz. srednje šole ni zaključil, 
takih je pet (2,4 %). Z osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo je k izpolnjevanju ankete 

pristopil le en anketiranec (0,5 %).  

Z vprašanji Q38 Kaj ste po poklicu, Q39 Kakšni so vaši prihodki glede na povprečje 
države, v kateri živite, in Q41 Katero stopnjo izobrazbe ste dosegli sem določil 
strukturo anketirancev glede na družbeno ekonomski status. Družbeno ekonomski status 
sem določil glede na indeks, ki sem ga izračunal po enačbi (2) 

modificiran ISP-indeks = (poklic – število točk x 4) + 

(prihodki – število točk x 3) + (izobrazba - število točk x 3)  (2) 
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V višji razred so se uvrstili anketiranci, ki so dosegli 10–27 točk, v srednji razred 
anketiranci, ki so dosegli 28–60 točk, in nižji razred anketiranci, ki so dosegli 61–100 
točk. Struktura anketirancev glede na družbeno ekonomski status je prikazana na sliki 9. 

Slika 9: Struktura anketirancev glede na družbeno ekonomski status 

 

Vir: lastno delo. 

Največ anketirancev (120 oz. 66,7 %) sem glede na družbeno ekonomski status uvrstil v 
srednji razred. Sledijo jim anketiranci, ki sodijo v višji družbeni razred, teh je 47 
(26,1  %). V nižji razred spada 13 anketirancev, kar predstavlja 7,2 % vseh. 

Z vprašanji Q2–Q7 sem želel izvedeti, kolikokrat letno in zakaj anketiranci potujejo 
izven meja svoje države. Struktura anketirancev glede na število odhodov v tujino 
znotraj enega leta je prikazana na sliki 10. Razdelil sem jih v dve skupini.  

Slika 10: Struktura anketirancev glede na število odhodov v tujino 

 

Vir: lastno delo. 
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Večina (156 (73,9 %)) anketirancev se v tujino odpravi petkrat ali večkrat na leto. 55 
anketirancev je takih, ki gredo v tujino manj kot petkrat na leto (26,1 %). 

4.2 Analiza rezultatov 

Z vprašanji Q2–Q7 sem želel izvedeti, zaradi katerih razlogov in kako pogosto 
anketiranci potujejo v tujino. Anketiranci so ocenjevali pogostost obiskovanja v tujini 
na numerični lestvici z vrednostmi od 0 do 999. Pogostost obiskovanja tujine s 
povprečno oceno in standardnim odklonom glede na razlog je prikazana v tabeli 8. 
Anketiranci največkrat potujejo izven meja svoje države zaradi dopusta ali potovanj. V 
povprečju skoraj petkrat letno. V povprečju so v tujini trikrat letno zaradi službenih 
potovanj. Najmanjkrat gredo v tujino zaradi zabave in ostalih razlogov. V povprečju 
malo več kot enkrat letno. 

Tabela 8: Pogostost obiskovanja tujine glede na razlog 

Pogostost obiskovanja tujine 
glede na razlog 

Povprečna ocena Standardni odklon 

Kolikokrat ste bili v zadnjih 12 mesecih zaradi 
dopusta ali potovanja izven meja svoje države? 

4,95 7,49 

Kolikokrat ste bili v zadnjih 12 mesecih službeno 
izven meja svoje države? 

3,06 5,90 

Kolikokrat ste bili v zadnjih 12 mesecih zaradi športa 
izven meja svoje države? 

1,76 6,96 

Kolikokrat ste bili v zadnjih 12 mesecih zaradi 
nakupov izven meja svoje države? 

1,74 4,42 

Kolikokrat ste bili v zadnjih 12 mesecih zaradi ostalih 
razlogov izven meja svoje države? 

1,19 2,94 

Kolikokrat ste bili v zadnjih 12 mesecih zaradi zabave 
izven meja svoje države? 

1,09 3,83 

Vir: lastno delo. 

Z vprašanji Q8–Q12 sem želel izvedeti, zakaj anketiranci nakupujejo v tujini. 
Anketiranci so strinjanje oz. nestrinjanje s posameznimi trditvami ocenili s pomočjo  
5-stopenjske Likertove lestvice, kjer je 1 pomenilo popolnoma se strinjam, 2 strinjam 
se, 3 niti se strinjam, niti se ne strinjam, 4 ne strinjam se in 5 sploh se ne strinjam. 
Pogostost obiskovanja tujine glede na razlog s povprečno oceno in standardnim 
odklonom je prikazana v tabeli 9. 
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Tabela 9: Razlog za nakup izven meja svoje države 

Razlog za nakup 
izven meja svoje države 

Povprečna 
ocena 

Standardni 
odklon 

V tujini ne kupujem. 3,94 1,10 

V tujini kupujem večinoma darila. 3,61 0,97 

V tujini kupujem izključno zaradi nižje cene. 3,49 1,00 

V tujini vedno izkoristim možnost cenejšega nakupa poznanih 
artiklov. 

2,83 1,13 

V tujini kupujem izdelke, ki jih ne morem kupiti doma. 2,27 1,10 

Vir: lastno delo. 

Anketiranci se v povprečju strinjajo, da v tujini kupujejo. Prav tako se v povprečju 
strinjajo, da v tujini kupujejo izdelke, ki jih ne morejo kupiti doma. 

Z vprašanji Q13–Q18 sem želel izvedeti način primerjanja cen med anketiranci. 
Anketiranci so strinjanje oz. nestrinjanje s posameznimi trditvami ocenili s pomočjo  
5-stopenjske Likertove lestvice, kjer je 1 pomenilo popolnoma se strinjam, 2 strinjam 
se, 3 niti se strinjam, niti se ne strinjam, 4 ne strinjam se in 5 sploh se ne strinjam. Način 
primerjanja cene glede na določen tip nakupa je prikazan v tabeli 10. 

Tabela 10: Način primerjanja cen 

Način primerjana cen Povprečna ocena Standardni odklon 

Na vsak nakup se pripravim in natančno preverim 
cene izdelkov, ki jih bom kupil. 

3,28 1,07 

Pri nakupih prehrambenih izdelkov kupujem poznane 
blagovne znamke, ne gledam na ceno. 

3,20 0,92 

Običajno grem v znano trgovino in kupim izdelke, ki 
jih potrebujem, ne gledam na ceno. 

3,18 0,99 

Pri nakupih prehrambenih izdelkov vedno preverim 
ceno. 

2,98 1,00 

Cen ne primerjam, včasih kupim izdelek ne glede na 
ceno. 

2,93 1,12 

Ceno preverjam samo pri dražjih, večjih nakupih. 2,70 1,13 

Vir: lastno delo. 



34 

Anketiranci se v povprečju z nobeno trditvijo prav posebej ne strinjajo oz. strinjajo. 

Z vprašanji Q19 – Q27 sem želel izvedeti, kateri vir informacij uporabljajo anketiranci 
pri preverjanju cen. Anketiranci so strinjanje oz. nestrinjanje s posameznimi trditvami 
ocenili s pomočjo 5-stopenjske Likertove lestvice, kjer je 1 pomenilo popolnoma se 
strinjam, 2 strinjam se, 3 niti se strinjam, niti se ne strinjam, 4 ne strinjam se in 5 sploh 
se ne strinjam. Vir informacij pri preverjanju cen s povprečno oceno in standardnim 
odklonom je prikazan v tabeli 11. 

Tabela 11: Vir informacij pri preverjanju cen 

Vir informacij pri preverjanju cen Povprečna ocena Standardni odklon 

Oglasi na pametnem telefonu 4,11 0,91 

Radio 4,11 0,82 

Televizija 4,05 0,83 

Družbena omrežja 3,50 1,09 

Oglasi 3,32 1,05 

Prospekti in letaki 3,00 1,10 

Prijatelji 2,82 0,92 

Predhodni nakupi 2,47 0,86 

Internet 2,24 1,01 

Vir: lastno delo. 

Anketiranci se v povprečju najbolj strinjajo s trditvijo, da kot vir informacij pri 
preverjanju cen uporabljajo internet. Prav tako se v povprečju strinjajo s trditvijo, da kot 
vir informacij uporabljajo predhodno nakupno izkušnjo in priporočila oz. nakupno 

izkušnjo prijateljev. V povprečju se najbolj ne strinjajo, da kot vir informacij 
uporabljajo oglase na pametnih telefonih, radiu in televiziji. 

Anketiranci so pri Q28–Q33 odgovarjali na vprašanja o nakupovalnem slogu. 
Anketiranci so strinjanje oz. nestrinjanje s posameznimi trditvami ocenili s pomočjo  
5-stopenjske Likertove lestvice, kjer je 1 pomenilo popolnoma se strinjam, 2 strinjam 
se, 3 niti se strinjam, niti se ne strinjam, 4 ne strinjam se in 5 sploh se ne strinjam. 
Nakupovalni slog s povprečno oceno in standardnim odklonom je prikazan v tabeli 12. 
Pri povprečnih ocenah je malo večji odklon od srednje vrednosti opazen samo pri trditvi 
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»Nakupna odločitev temelji na mojem osebnem mnenju in preferencah«. Anketiranci se 
v povprečju z omenjeno trditvijo strinjajo. Najvišja povprečna vrednost je zabeležena 
pri trditvi »Kupujem impulzivno«. Anketiranci se v povprečju z omenjeno trditvijo ne 
strinjajo oz. niti se strinjajo niti se ne strinjajo. 

Tabela 12: Nakupovalni slog 

Nakupovalni slog Povprečna ocena Standardni odklon 

Kupujem impulzivno. 3,41 0,88 

Vedno kupujem iste proizvode. 2,94 0,82 

Gledam za promocijami, posebnimi ponudbami in 
popusti. 

2,72 0,99 

Vzamem si čas in ocenim različne možnosti. 2,55 0,82 

Vzamem si čas in pridobim informacije o proizvodu, 
ki ga kupujem. 

2,43 0,90 

Nakupna odločitev temelji na mojem osebnem mnenju 
in preferencah. 

2,05 0,52 

Vir: lastno delo. 

Z vprašanji Q32 Vzamem si čas in pridobim informacije o proizvodu, ki ga kupujem, 
Q30 Gledam za promocijami, posebnimi ponudbami in popusti ter Q28 Vzamem si čas 
in ocenim različne možnosti sem želel izvedeti, ali anketiranci kupujejo racionalno. 

4.3 Analiza postavljenih hipotez in omejitve 

Hipoteza 1: Način nakupne odločitve je odvisen od porabnikovega družbeno 
ekonomskega statusa. 

Za preverjanje prve hipoteze sem uporabil enosmerno analizo variance (ANOVA), pri 
čemer sem preverjal, kako se posamezniki glede na družbeno ekonomski status med 
seboj razlikujejo pri načinih nakupne odločitve. Pred enosmerno analizo variance sem 
preveril ustreznost porazdelitve podatkov. Rezultati testa asimetričnosti in sploščenosti 
so prikazani v prilogi 2. Asimetričnost (ang. skewnes) in sploščenost (ang. kurtosis) sta 
sprejeti meri normalnosti porazdelitve podatkov. Stroga meja je pri vrednostih med –1 
in 1; nekoliko ohlapnejša (in pogosteje uporabljana) med –2 in 2. Zgolj pri zadnji trditvi 
(Kakšen je vaš nakupovalni stil, kako bi sebe opisali kot kupca? Nakupna odločitev 
temelji na mojem osebnem mnenju in preferencah) vidimo, da je porazdelitev nekoliko 
bolj koničasta, vendar arbitrarno mejo 2 presega zgolj za 0,09 in zaradi tega ni potrebe, 
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da bi uporabili drug statistični test, ki ne zahteva normalne porazdelitve podatkov (npr. 
Kruskal-Wallis H-test). Levenov test homogenosti varianc, prikazan v prilogi 3 – če je 
p-vrednost manjša od 0,05, je predpostavka o homogenosti varianc kršena. Alternativa 
je Welchev test, ki računa razlike med skupinami, a ne predpostavlja homogenosti 
varianc. Ker gre zgolj za eno postavko, nisem spreminjal celotnega testa; praksa je taka, 
da se alternativni in neparametrični testi uporabljajo samo, ko gre za sistematična 
odstopanja (in še ta se regulirajo z velikostjo vzorca). 

Tabela 13: Primerjava nakupovalnega sloga anketirancev glede na njihov družbeno 

ekonomski status 

Nakupovalni slog DES M SD MS F p 

Vzamem si čas in pridobim 
informacije o proizvodu, ki ga 
kupujem. 

višji razred 2,60 0,95 2,12 2,88 **0,06 

srednji razred 2,34 0,84       

nižji razred 2,00 0,71       

Kupujem impulzivno. 

višji razred 3,17 0,96 1,95 2,58 **0,08 

srednji razred 3,48 0,81       

nižji razred 3,62 1,04       

Gledam za promocijami, posebnimi 
ponudbami in popusti. 

višji razred 2,94 1,05 2,16 2,21 0,11 

srednji razred 2,64 0,97       

nižji razred 2,39 0,96       

Vedno kupujem enake proizvode. 

višji razred 2,94 0,82 0,44 0,64 0,53 

srednji razred 2,97 0,84       

nižji razred 2,69 0,75       

Vzamem si čas in ocenim različne 
možnosti. 

višji razred 2,81 0,90 2,53 3,93 **0,02 

srednji razred 2,45 0,78       

nižji razred 2,31 0,63       

Nakupna odločitev temelji na mojem 
osebnem mnenju in preferencah. 

višji razred 2,00 0,47 0,12 0,46 0,63 

srednji razred 2,03 0,53       

nižji razred 2,15 0,55       

Legenda: DES = družbeno-ekonomski status, M = povprečna vrednost odgovorov; SD = standardni 

odklon; MS = povprečje kvadratov med skupinami; F = test razlike med varianco znotraj skupine in med 

skupinami; p = statistična značilnost. ** p ≤ 0,08. 

Vir: lastno delo. 
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Če želimo biti dosledni, kar je seveda smiselno in utemeljeno, ni pa praksa, lahko 
razlike za prvo postavko posebej izračunamo z alternativnim testom.  

Primerjali smo nakupovalni slog anketirancev glede na njihov družbeno ekonomski 
status (tabela 13). Anketiranci se pri treh vprašanjih statistično značilno razlikujejo 
glede na družbeni status, v katerega smo jih razvrstili. Anketiranci so strinjanje oz. 
nestrinjanje s posameznimi trditvami ocenili s pomočjo 5-stopenjske Likertove lestvice, 
kjer je 1 pomenilo popolnoma se strinjam, 2 strinjam se, 3 niti se strinjam, niti se ne 
strinjam, 4 ne strinjam se in 5 sploh se ne strinjam.  

»Vzamem si čas in pridobim informacije o proizvodu, ki ga kupujem.« Posamezniki iz 
nižjega družbeno ekonomskega razreda se statistično značilno (p = 0,02) bolj strinjajo s 
tem, da si vzamejo več časa za pridobitev informacij o proizvodu, ki ga kupujejo. 
Posamezniki iz višjega razreda so o tem bolj neodločeni.  

»Kupujem impulzivno.« Mnenje posameznikov iz višjega družbeno ekonomskega 
razreda se statistično značilno razlikuje (p = 0,08) od drugih dveh razredov, in sicer: 
posamezniki iz višjega razreda so o svojem impulzivnem kupovanju neodločeni (v 
povprečju odgovarjajo »niti se ne strinjam, niti se strinjam«), medtem ko se 
posamezniki srednjega in nižjega razreda v povprečju ne strinjajo, da kupujejo 
impulzivno. 

»Vzamem si čas in ocenim različne možnosti.« Posamezniki iz nižjega družbeno 
ekonomskega razreda se statistično značilno (p = 0,06) bolj strinjajo s tem, da si 
vzamejo več časa za oceno različnih možnosti. Medtem ko so posamezniki višjega 
razreda o tem v povprečju neodločeni. 

Tudi pri preostalih trditvah: »Gledam za promocijami, posebnimi ponudbami in 
popusti«, »Vedno kupujem enake proizvode« in »Nakupna odločitev temelji na mojem 
osebnem mnenju in preferencah«, pri katerih razlike sicer niso statistično značilne, so v 
povprečju višje ocene racionalnim nakupnim vedenjem dajali posamezniki, ki spadajo v 
nižji razred. V povprečju najmanj racionalna vedenja izkazujejo posamezniki iz višjega 
razreda in srednjega razreda.  

Z enosmerno analizo variance sem preveril še razlike glede na družbeno ekonomski 
razred v odnosu do primerjanja cen. Pred enosmerno analizo variance sem preveril 
ustreznost porazdelitve podatkov. Rezultati testa asimetričnosti in sploščenosti so 

prikazani v prilogi 4. Rezultati v veliki večini padejo znotraj stroge meje (–1, 1); 
podatki so brez dvoma normalno porazdeljeni. Levenov test homogenosti varianc, 
prikazan v prilogi 5 – če je p-vrednost manjša od 0,05, je predpostavka o homogenosti 
varianc kršena. Homogenost varianc je potrjena pri vseh postavkah. V tabeli 14 so 
prikazani rezultati načina primerjanja cen glede na družbeno ekonomski status 
anketirancev. Anketiranci so strinjanje oz. nestrinjanje s posameznimi trditvami ocenili 
s pomočjo 5-stopenjske Likertove lestvice, kjer je 1 pomenilo popolnoma se strinjam, 2 
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strinjam se, 3 niti se strinjam, niti se ne strinjam, 4 ne strinjam se in 5 sploh se ne 
strinjam. Med odgovori anketirancev ni statistično značilnih razlik, izjema je razlika 
med višjim in nižjim razredom pri odgovoru »Cen ne primerjam, včasih kupim izdelek 
ne glede na ceno«.  

Tabela 14: Načini primerjanja cen glede na družbeno ekonomski status. 

Primerjanje cen DES M SD MS F p 

Cen ne primerjam, včasih kupim 
izdelek ne glede na ceno. 

višji razred 2,96 1,20 3,69 3,03 **0,05 

srednji razred 2,90 1,06       

nižji razred 3,69 1,18       

Na vsak nakup se pripravim in 
natančno preverim cene izdelkov, ki 
jih bom kupil. 

višji razred 3,36 1,19 1,05 0,95 0,39 

srednji razred 3,21 0,99       

nižji razred 2,92 1,04       

Ceno preverjam samo pri dražjih, 
večjih nakupih. 

višji razred 2,81 1,10 1,52 1,19 0,31 

srednji razred 2,59 1,13       

nižji razred 3,00 1,22       

Običajno grem v znano trgovino in 
kupim izdelke, ki jih potrebujem, ne 
gledam na ceno. 

višji razred 3,02 1,03 2,31 2,42 **0,09 

srednji razred 3,19 0,97       

nižji razred 3,69 0,75       

Pri nakupih prehrambenih izdelkov 
vedno preverim ceno. 

višji razred 3,15 1,08 1,92 1,88 0,16 

srednji razred 2,98 1,00       

nižji razred 2,54 0,78       

Pri nakupih prehrambenih izdelkov 
kupujem poznane blagovne 
znamke, ne gledam na ceno. 

višji razred 3,13 0,95 0,34 0,38 0,68 

srednji razred 3,20 0,97       

nižji razred 3,39 0,65       

Legenda: DES = družbeno-ekonomski status, M = povprečna vrednost odgovorov; SD = standardni 

odklon; MS = povprečje kvadratov med skupinami; F = test razlike med varianco znotraj skupine in med 

skupinami; p = statistično značilno. ** p ≤ 0,09. 

Vir: lastno delo. 

Posamezniki, ki sem jih razvrstil v nižji razred, se statistično značilno (p = 0,05) ne 
strinjajo z izjavo »Cen ne primerjam in včasih izdelek kupim ne glede na ceno«. 
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Podobno velja za trditev »Običajno grem v znano trgovino in kupim izdelke, ki jih 
potrebujem, ne gledam na ceno«. Pripadniki višjega in srednjega razreda se pri 
omenjenih trditvah v povprečju niti ne strinjajo niti se strinjajo. Posamezniki, ki sem jih 
razvrstil v nižji razred, se statistično značilno (p = 0,09) ne strinjajo z izjavo »Običajno 
grem v znano trgovino in kupim izdelke, ki jih potrebujem, ne gledam na ceno«. Pri 
primerjanju srednjih vrednosti odgovorov na preostale postavke lahko zaznamo trend, 
pri katerem se posamezniki iz višjega razreda vedejo manj racionalno. Izjema so večji 
in dražji nakupi, pri katerih so tudi posamezniki iz višjega in srednjega razreda bolj 
pozorni na ceno, vendar zanje velja, da so na ceno primerjalno najbolj pozorni zgolj pri 
tovrstnih nakupih. Zanimiv je trend, prikazan na sliki 11, ki se kaže pri vseh vprašanjih 
iz kategorije »primerjanje cen«. Čeprav razlike pri ostalih odgovorih niso statistično 
značilne, je povsod razlika nekoliko v prid bolj racionalnemu nakupovanju nižjega 
razreda; razen pri večjih nakupih. Tam posamezniki iz nižjega razreda bolj premlevajo 
pred nakupom, kar lahko pripišemo tudi omejenim denarnim sredstvom. Tabela in 
analiza s področja primerjanja cen nista neposredno vezani na hipotezo 1, dasta pa 
dodatni vpogled na slog oz. način preverjanja cene. 

Slika 11: Primerjanje cen glede na družbeno ekonomski status 

 

Vir: lastno delo. 

Hipoteza 2: Porabnik, ki vsaj petkrat letno potuje izven meja svoje države, kupuje 
racionalnejše. 

Za preverjanje druge hipoteze sem uporabili t-test neodvisnih vzorcev (ang. independet 

samples t-test). Preverjal sem, kako se posamezniki glede na število potovanj izven 
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meja svoje države med seboj razlikujejo glede na racionalnost pri nakupovanju. Pred 
uporabo t-testa sem preveril ustreznost porazdelitve podatkov (priloga 5). Porazdelitve 
so normalne. Rezultati testa asimetričnosti in sploščenosti padejo znotraj meje (–2, 2); 
podatki so brez dvoma normalno porazdeljeni. Znotraj t-testa SPSS ponudi še testiranje 
enakosti varianc – če je test statistično značilen, varianci nista enaki. Levenov test 
homogenosti varianc (priloga 6) kaže, če je p-vrednost manjša od 0,05, je predpostavka 
o homogenosti varianc kršena. Tukaj vidimo, da sta varianci pri vseh treh parih enaki in 
zato lahko upravičeno uporabimo t-test. Če bi kateri od rezultatov bil statistično 
značilen, bi preprosto upoštevali vrednost iz vrstice predpostavljene različne variance 
(ang. equal variances not assumed). Anketiranci so strinjanje oz. nestrinjanje s 
posameznimi trditvami ocenili s pomočjo 5-stopenjske Likertove lestvice, kjer je 1 
pomenilo popolnoma se strinjam, 2 strinjam se, 3 niti se strinjam, niti se ne strinjam, 4 
ne strinjam se in 5 sploh se ne strinjam. Razlike med anketiranci, prikazane v tabeli 15, 
ki potujejo v tujino petkrat ali večkrat, in tistimi, ki potujejo manj kot petkrat, niso 
statistično značilne, kadar preverjamo njihovo racionalnost pri nakupovanju. Srednje 
vrednosti so v vseh primerih višje pri tistih, ki potujejo pogosteje. Gledano vsebinsko z 
vidika pomena lestvice odgovorov, v večini primerov (izjema označena z »xx« z 
odgovorom »strinjam se«) povprečna vrednost ne glede na število odhodov v tujino na 
leto kaže na oceno 3 (niti se strinjam niti se ne strinjam), ki kaže neodločenost 
posameznikov. 

Tabela 15: Racionalnost pri nakupovanju glede na število potovanj izven meja svoje 

države 

Racionalnost nakupovanja 
Število odhodov 
v tujino na leto 

M SD df t p 

Vzamem si čas in pridobim 
informacije o proizvodu, ki ga 
kupujem. 

manj kot 5 2,35xx 0,95 209 –0,78 0,44 

5 ali več 2,46 0,88       

Gledam za promocijami, 
posebnimi ponudbami in 
popusti. 

manj kot 5 2,64 1,11 209 –0,73 0,47 

5 ali več 2,75 0,95       

Vzamem si čas in ocenim 
različne možnosti. 

manj kot 5 2,49 0,79 209 –0,67 0,51 

5 ali več 2,58 0,84       

Legenda: M = povprečna vrednost odgovorov; SD = standardni odklon; df = število prostostnih stopenj; 

t = velikost razlike, p = statistična značilnost. ** p < 0,05, xx = izjema, odstopanje od povprečja. 

Vir: lastno delo. 
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Hipoteza 3: Porabnik z višjim družbeno ekonomskim statusom, ki manj kot petkrat 
letno potuje izven meja svoje države, kupuje racionalnejše. 

Za preverjanje tretje hipoteze sem uporabil t-test neodvisnih vzorcev (ang. independet 

samples t-test). Rezultati so prikazani v tabeli 16. Porabnik iz višjega razreda, ki v 
tujino potuje manj kot petkrat na leto, se statistično značilno strinja (p = 0,02), da si 
vzame čas in pridobi informacije o proizvodu, ki ga kupuje, medtem ko je porabnik iz 
višjega razreda, ki izven meja svoje države potuje več kot petkrat na leto, o tem 
neodločen. 

Tabela 16: Racionalnost pri nakupovanju glede na število potovanj izven meja svoje 

države za anketirance z višjim družbeno ekonomskim statusom 

Racionalnost nakupovanja 
Število odhodov 
v tujino na leto 

M SD df t p 

Vzamem si čas in pridobim 
informacije o proizvodu, ki ga 
kupujem. 

manj kot 5 1,75 0,50 5 –3,20 **0,02 

5 ali več 2,67 0,94       

Gledam za promocijami, 
posebnimi ponudbami in 
popusti. 

manj kot 5 2,25 1,89 45 –1,38 0,17 

5 ali več 3,00 0,95       

Vzamem si čas in ocenim 
različne možnosti. 

manj kot 5 2,00 0,00 42 –6,40 **0,00 

5 ali več 2,88 0,91       

Legenda: M = povprečna vrednost odgovorov; SD = standardni odklon; df = število prostostnih stopenj; 

t = velikost razlike; p = statistična značilnost. ** p < 0,05. 

Vir: lastno delo. 

Prav tako se anketiranci iz višjega razreda, ki potujejo v tujino manj kot petkrat letno, 
statistično značilno bolj strinjajo (p = 0,00), da si vzamejo čas za ocenjevanje različnih 
možnosti pri nakupovanju, medtem ko je druga skupina anketirancev (višji razred, v 
tujino potuje več kot petkrat letno) o tem neodločena. Enak trend se kaže pri postavki 
»Gledam za promocijami, posebnimi ponudbami in popusti«, vendar razlika ni 
statistično značilna.  

Kot prikazano v tabeli 17, se način nakupne odločitve razlikuje glede na družbeno 
ekonomski status in glede na število potovanj v tujino, kar je bilo potrjeno s 
statističnimi testi. 
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Tabela 17: Rezultati preizkušanja hipotez – zbirna tabela. 

Hipoteza 1: Način nakupne odločitve je odvisen od družbeno ekonomskega statusa (ANOVA). 

Nakupovalni slog DES M  F p 

Vzamem si čas in ocenim različne možnosti. 

višji razred 2,81  3,93 0,02 

srednji razred 2,45      

nižji razred 2,31      

Vzamem si čas in pridobim informacije o 
proizvodu, ki ga kupujem. 
 

višji razred 2,60  2,88 0,06 

srednji razred 2,34      

nižji razred 2,00      

Kupujem impulzivno. 

višji razred 3,17  2,58 0,08 
srednji razred 3,48      

nižji razred 3,62      

Na podlagi vzorčnih podatkov zavrnemo ničelno domnevo in sprejmemo sklep, da vse aritmetične sredine niso 
enake (p≤0,08). To pomeni, da se način nakupne odločitve razlikuje glede na družbeno ekonomski status. 

Hipoteza 2: Število potovanj v tujino vpliva na racionalnost pri nakupovanju (t-test neodvisnih vzorcev). 

Na podlagi vzorčnih podatkov ne moremo zavrniti ničelne domneve in sprejeti sklepa, da število potovanj v 
tujino vpliva na racionalnost pri nakupovanju. 

Hipoteza 3: Porabnik z višjim družbeno ekonomskim statusom, ki manj kot petkrat letno potuje izven meja svoje 
države, kupuje racionalnejše (t-test neodvisnih vzorcev). 

Racionalnost nakupovanja 
Število odhodov v 
tujino na leto 

M   t p 

Vzamem si čas in pridobim informacije o 
proizvodu, ki ga kupujem. 

manj kot 5 1,75   -
3,20 

0,02 

5 ali več 2,67       

Vzamem si čas in ocenim različne možnosti. 
manj kot 5 2,00   -

6,40 
0,00 

5 ali več 2,88       

Na podlagi vzorčnih podatkov zavrnemo ničelno domnevo in sprejmemo sklep, da porabnik z višjim družbeno 
ekonomskim statusom, ki manj kot petkrat letno potuje izven meja svoje države, kupuje racionalnejše (p<0,05). 

Legenda: M = povprečna vrednost odgovorov; t = velikost razlike; F = test razlike med varianco znotraj 

skupine in med skupinami; p = statistična značilnost. 

Vir: lastno delo. 

4.4 Razvrščanje v skupine 

Razvrščanje v skupine (ang. cluster analysis) sem izvedel z metodo dveh korakov (ang. 
two-step cluster analysis), pri kateri se število skupin določi avtomatično. Vključil sem 
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spremenljivke, ki merijo racionalnost nakupovalnega vedenja (vhodne spremenljivke), 
nato na podlagi ustvarjenih skupin preveril še povprečne vrednosti relevantnih 
spremenljivk, ki pa niso bile vključene v oblikovanje skupin (število odhodov v tujino 
in število točk družbeno ekonomskega statusa), prikazano v tabeli 18. Rezultati so 
pokazali, da so izbrane spremenljivke ustrezne za ustvarjanje skupin (povprečna mera 
združevanja in razlikovanja je bila 0,5), pri čemer sta se oblikovali dve skupini s 
približno enako porazdelitvijo udeležencev. V prvi skupini se nahaja 46 % udeležencev, 
ki imajo na vseh treh vhodnih spremenljivkah nižjo povprečno vrednost kot udeleženci 
v drugi skupini (M1 = 1,93; M2 = 1,87; M3 = 2,13), kar pomeni, da gre za udeležence z 
bolj racionalnim nakupovalnim vedenjem. V tej skupini se nahajajo udeleženci, ki gredo 
redkeje v tujino kot udeleženci v drugi skupini in imajo višje število točk za izračun 

družbeno ekonomskega statusa, kar glede na metodo izračuna pomeni, da imajo nižji 
družbeno ekonomski status. V prvi skupini so torej združeni udeleženci, ki so pri 
nakupih bolj racionalni, gredo redkeje v tujino in imajo nižji družbeno ekonomski 
status. V drugi skupini se nahaja 54 % udeležencev, katerih nakupna vedenja so manj 
racionalna, gredo pogosteje v tujino in ki imajo višji družbeno ekonomski status. 

Tabela 18: Razvrščanje v skupine z metodo dveh korakov 

      
Skupina 1 Skupina 2 

  
Velikost skupine 

N 97 114 

  % 46,00 54,00 

Vhodne 
spremenljivke 

Vzamem si čas in ocenim različne možnosti. M 1,93 3,09 

Vzamem si čas in pridobim informacije o 
proizvodu, ki ga kupujem. 

M 1,87 2,90 

Gledam za promocijami, posebnimi ponudbami 
in popusti. 

M 2,13 3,22 

Evalvirana 
področja 

Število odhodov v tujino M 11,11 16,06 

Število točk DES M 37,28 31,63 

Legenda: N = število udeležencev v skupini; % = odstotek udeležencev v skupini; M = povprečna 

vrednost spremenljivke pri udeležencih posamezne skupine; DES = družbeno ekonomski status. 

Vir: lastno delo. 

Struktura anketirancev glede na spol in skupino je prikazana na sliki 12. Na anketo je 
odgovorilo le nekoliko več žensk (110 (51,4 %)) kot moških (103 (48,1 %)). V 
skupino  2 je razvrščeno za 3 % točke več žensk (54,4 %), kot jih je v osnovni 
porazdelitvi. 
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Slika 12: Struktura anketirancev po spolu, skupini 1 in 2 

Vir: lastno delo. 

Na slikah 13 in 14 je prikazana struktura anketirancev glede na starost skupine 1 in 
skupine 2. V osnovni porazdelitvi imamo največji delež anketirancev starih med 36 in 
45 let, in sicer 91 (42,5 %). V skupini 1 je v starostno skupino med 36 in 45 let 
razvrščeno za 3,3 % točke manj anketirancev. V ostalih starostnih skupinah so razlike 
manjše. Več anketirancev je razvrščenih v starostno skupino nad 65 let in do 25 let. V 
skupini 2 je najbolj opazna razlika v starostni skupini med 36 in 45 let, kjer jih je za 4 % 
točke več kot v osnovni porazdelitvi. Obratno kot v skupini 1 je v skupini 2 manj 
anketirancev razvrščenih v starostno skupino nad 65 let in do 25 let. 

Slika 13: Struktura anketirancev glede na starost, skupina 1 

 

Vir: lastno delo. 
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Slika 14: Struktura anketirancev glede na starost, skupina 2 

 

Vir: Lastno delo. 

Na slikah 15 in 16 je prikazana struktura anketirancev glede na doseženo stopnjo 
izobrazbe skupine 1 in skupine 2. Glede na osnovno strukturo je delež anketirancev v 
skupini višješolska, visokošolska, univerzitetna ali višja izobrazba praktično 
nespremenjen (približno 81 %). Tudi v ostalih razredih so spremembe minimalne glede 

na osnovno strukturo.  

Slika 15: Struktura anketirancev glede na doseženo stopnjo izobrazbe, skupina 1 

 

Vir: lastno delo. 
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Slika 16: Struktura anketirancev glede na doseženo stopnjo izobrazbe, skupina 2 

 

Vir: lastno delo. 

Najbolj opazna je razlika v razredu poklicna ali nedokončana srednja šola. V skupini 1 
je samo 1 % anketirancev v tem razredu, v skupini 2 jih je za 2,5 odstotne točke več, 
torej 3,5 %. 

Na sliki 17 je prikazana struktura anketirancev glede na število odhodov v tujino skupin 
1 in 2. Za približno 10 % več anketirancev, razvrščenih v skupino 2, gre petkrat ali 
večkrat na leto v tujino. 

Slika 17: Struktura anketirancev glede na število odhodov v tujino, skupini 1 in 2 

  

Vir: lastno delo. 

Na sliki 18 je prikazana struktura anketirancev glede na število članov v gospodinjstvu 
za skupini 1 in 2. Najbolj opazna je razlika v razredu štiri ali več. V skupini 2 je teh 
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anketirancev skoraj 60 %, kar pomeni, da ima skoraj 60 % anketirancev v skupini 2 vsaj 
dva otroka. 

Slika 18: Struktura anketirancev glede na število članov v gospodinjstvu, skupini 1 in 2 

  

Vir: lastno delo. 

Na slikah 19 in 20 je prikazana struktura anketirancev glede na to, kaj uporabljajo kot 
vir informacij pri preverjanju cen. V osnovni porazdelitvi se anketiranci najbolj strinjajo 
s tem, da kot vir informacij pri preverjanju cen uporabljajo internet.  

Slika 19: Struktura anketirancev glede na to, kaj uporabljam kot vir informacij pri 

preverjanju cen, skupina 1 

 

Vir: lastno delo. 
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Če združimo stopnji nestrinjanja (ne strinjam se in sploh se ne strinjam) med skupino 1 
in 2, je razlika med skupinama 1 in 2 13,9 % točke. Anketiranci iz skupine 2 se v 
povprečju bolj ne strinjajo, da kot vir informacije pri preverjanju cene uporabljajo 
internet.  

Slika 20: Struktura anketirancev glede na to, kaj uporabljam kot vir informacij pri 

preverjanju cen, skupina 2 

 

Vir: lastno delo. 

Prav tako se anketiranci iz skupine 1 v povprečju bolj strinjajo in popolnoma strinjajo s 
trditvijo, da kot vir informacij pri preverjanju cen uporabljajo internet. Takih je 80,4 %. 

4.5 Diskusija rezultatov hipotez 

V magistrskem delu sem postavil tri hipoteze. Preverjal sem jih z opisnimi 
spremenljivkami, statističnim preizkušanjem domnev in razvrščanjem v skupine. Tema 
magistrskega dela in z njim povezane hipoteze so s področja vpliva transakcijskih 
stroškov, družbeno ekonomskega statusa in števila potovanj v tujino na nakupno 
odločitev posameznika. Pri prvi hipotezi sem domneval, da je način nakupne odločitve 
odvisen od družbeno ekonomskega statusa. Pri treh trditvah (gledam za promocijami, 

posebnimi ponudbami in popusti,vedno kupujem enake proizvode, nakupna odločitev 
temelji na mojem osebnem mnenju in preferencah) se anketiranci statistično značilno ne 
razlikujejo na družbeni razred, v katerega smo jih razvrstili. Pri postavki nakupovalnega 
sloga si posamezniki, ki sem jih razvrstil v nižji razred, statistično značilno pogosteje 
kot ostali anketiranci vzamejo čas in ocenijo različne možnosti. Prav tako to velja za 
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trditev »Vzamem si čas in pridobim informacije o proizvodu, ki ga kupujem«. Pri 
postavki nakupovalnega sloga »Kupujem impulzivno« se posamezniki, ki sem jih 
razvrstil v višji družbeno ekonomski razred, statistično značilno bolj strinjajo s tem, da 
kupujejo impulzivno. V povprečju najmanj racionalna vedenja izkazujejo posamezniki 
iz višjega razreda. Dodatno sem še preverjal način preverjanja cene glede na družbeno 
ekonomski status. Posamezniki, ki sem jih razvrstil v nižji razred, se statistično značilno 
pogosteje kot preostali anketiranci ne strinjajo z izjavo »Cen ne primerjam in včasih 
izdelek kupim ne glede na ceno« ter z izjavo »Običajno grem v znano trgovino in kupim 
izdelke, ki jih potrebujem, ne gledam na ceno«. Tako sem ničelno hipotezo zavrnil in 
sprejel sklep, da je način nakupne odločitve odvisen od družbeno ekonomskega statusa. 

Pri drugi postavljeni hipotezi sem domneval, da število potovanj v tujino vpliva na 
racionalnost pri nakupovanju. Srednje vrednosti so v vseh primerih nižje (kažejo na 
racionalnost pri nakupovanju) pri tistih, ki v tujino potujejo redkeje, vendar razlike niso 
dovolj velike, da bi bile statistično značilne. Ničelne hipoteze ne moremo zavrniti in 
sprejeti sklepa, da število potovanj v tujino vpliva na racionalnost pri nakupovanju. 

S tretjo hipotezo sem domneval, da porabnik z višjim družbeno ekonomskim statusom, 
ki manj kot petkrat letno potuje izven meja svoje države, kupuje racionalnejše. Porabnik 
iz višjega razreda, ki v tujino potuje manj kot petkrat na leto, si statistično značilno 
pogosteje vzame čas in pridobi informacije o proizvodu, ki ga kupuje, ter si vzame več 
časa za ocenjevanje različnih možnosti kot porabnik iz višjega razreda, ki izven meja 
svoje države potuje več kot petkrat na leto. Ničelno hipotezo zavrnemo in sprejmemo 
sklep, da porabnik z višjim družbeno ekonomskim statusom, ki manj kot petkrat letno 
potuje izven meja svoje države, kupuje racionalnejše. Dodatno sem anketirance 
analiziral še z razvrščanjem v skupine. Preverjal sem racionalnost nakupnega vedenja 
glede na družbeno ekonomski status in število potovanj v tujino. Izoblikovali sta se dve 
skupini. V prvi skupini so združeni udeleženci, ki so pri nakupih bolj racionalni, gredo 
redkeje v tujino in imajo nižji družbeno ekonomski status. V drugi skupini se nahaja 
54 % udeležencev, katerih nakupna vedenja so manj racionalna, gredo pogosteje v 
tujino in ki imajo višji družbeno ekonomski status ter s tem potrdil trditev, da je način 
nakupne odločitve odvisen od anketirančevega družbeno ekonomskega statusa in števila 
potovanj v tujino. 

SKLEP 

V magistrskem delu sem proučeval odnos med transakcijskimi stroški, nakupnimi 
navadami, družbeno ekonomskim statusom in frekvenco potovanj izven meja svoje 
države. Z raziskavo sem potrdil predvidevanja, da število potovanj izven meja svoje 
države in družbeno ekonomski status vplivata na nakupne navade in s tem povezane 
transakcijske stroške. Za potrebe raziskave sem prek spletne ankete pridobil primarne 
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podatke, jih statistično obdelal, primerjal s sekundarnimi podatki in podobnimi 
raziskavami. 

V osnovi je vsako raziskovalno delo omejeno glede na teoretični, konceptualni ali 
raziskovalni okvir. Omejitve raziskave so ugotovitve, ki jih zaradi majhnega vzorca in 
načina vzorčenja ne moremo razširiti na populacijo. V primeru naključnega vzorčenja in 
zadostnega števila odgovorov lahko rezultate posplošimo na celotno populacijo. Ta 
lastnost predstavlja prednost in hkrati omejitev. Po eni strani izvemo za lastnosti, ki 
veljajo za populacijo, po drugi strani smo za primer čezmejnih nakupov spraševali 
enote, ki v tujini ne kupujejo. To celotno raziskavo podraži, potrebujemo večji časovni 
okvir, vprašljiv je tudi fokus. Omejitev so lahko tudi spremenjene nakupne navade. Če 
se delež internetnih nakupov močno poveča, rezultati v povezavi s frekvenco potovanj 
niso več relevantni. Naslednja omejitev raziskave je v operacionalizaciji konceptov. 
Koncepti družbeno ekonomski status, poklic, izobrazba in prihodki so lahko razdeljeni v 
drugačne razrede. Tudi dojemanje posameznega koncepta se v drugem okolju lahko 
razlikuje od pogleda, ki je nam domač. Nekateri koncepti, npr. poklic ali izobrazba, so 
enotno klasificirani s klasifikacijskim sistemom izobraževanja in usposabljanja, ki je 
javno dostopen na spletnih straneh Statističnega urada Republike Slovenije. Zopet se 
pojavi problem razdrobljenosti podatkov in sklepanje kompromisov na račun 
združevanja poklicev ter preglednosti. Razlikujejo se šolski sistemi in trajanje šolanja. 
Raven dosežene izobrazbe in njen pomen v okolju, kjer prebivamo, se prav tako lahko 
močno razlikujeta. V Evropi je npr. srednješolska izobrazba v povprečju pričakovana, v 
Afriki je ponekod osnovna pismenost še vedno vprašljiva. Podoben razkorak je pri 
konceptu prihodki. Pristopov in načinov, kako jih merimo, je veliko. Vsi seveda 
vplivajo na raziskavo in s tem tudi na ugotovitve. V nekaterih družbenih okoljih so 
prihodki in predvsem njihova višina (v nekaterih primerih za slovenske razmere 
nerazumno visoki) bolj pomembna postavka družbeno ekonomskega statusa. V 
nekaterih okoljih pa so nasprotno popolnoma nepomembni. Ne glede na omenjene 
razlike je osnovna ideja podobna in omogoča (seveda ob ustrezni interpretaciji) 
primerjavo med podobnimi raziskavami, ki so proučevale razlike glede na družbeno 
ekonomski status porabnikov in nakupne navade. 

V raziskavi sem proučeval nakupne navade prek transakcijskih stroškov, števila 
odhodov v tujino in družbeno ekonomskega statusa. Z analizo postavljenih hipotez sem 
uspel dokazati in potrditi domnevo, da število potovanj in posameznikov družbeno 
ekonomski status vplivata na način nakupne odločitve. Postavljene domneve sem 
dodatno potrdil z razvrščanjem respondentov v skupine. Izoblikovali sta se dve skupini. 
V prvi skupini so združeni udeleženci, ki so pri nakupih bolj racionalni, gredo redkeje v 
tujino in imajo nižji družbeno ekonomski status. V drugi skupini so združeni 
udeleženci, katerih nakupna vedenja so manj racionalna, gredo pogosteje v tujino in 
imajo višji družbeno ekonomski status. To je lahko izhodišče za tržnike, da prilagodijo 
trženjski splet vsakemu segmentu porabnikov in s tem povečajo svoje komparativne 
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prednosti in možnosti za uspešno poslovanje. Ugotovljene razlike med skupinami 
porabnikov nas pripeljejo do zaključka, da moramo že v fazi načrtovanja ciljev in 
strategij za doseganje teh ciljev postaviti vsaj dve prodajni strategiji. Strategijo trženja 
oblikujemo glede na izdelek oz. storitev in tip porabnika glede na družbeno ekonomski 
status. Višji družbeno ekonomski razred je primerna ciljna skupina za trženje prestižnih 
nepremičnin, potovanj, dragih hobijev ... Prilagoditi moramo tudi oglaševanje. Oglasna 
sporočila namenjena porabnikom z višjim družbeno ekonomskim statusom, naj imajo 
poudarek na prefinjenosti, okusu. Nasprotno velja za porabnike z nižjim družbeno 
ekonomskim statusom. So primerna ciljna skupina za trženje cenejših nepremičnin, 
najemniških stanovanj, standardiziranih potovalnih paketov ... Oglasna sporočila 
poudarjajo racionalnost, koristi, uporabno vrednost. Nakupne navade, trendi modne 

smernice se spreminjajo z različno dinamiko in v različne smeri. Zato moramo podana 
priporočila kritično obravnavati in jih na podlagi aktualnih raziskav ustrezno vsebinsko 
in časovno prilagoditi s tem, da imamo v mislih kupce, trgovce in dobavitelje.  

Prodajniki in tržniki želijo čim bolje poznati nakupni proces in vzvode za nakupno 
odločitev. S tem pripomorejo k uspešnemu poslovanju podjetja, v katerem delajo, in 
posledično tudi za svoje lastno blagostanje. Podjetjem omogoča oblikovanje 
konkurenčnega trženjskega spleta in s tem izkoristiti svoje komparativne prednosti. 
Način nakupne odločitve je prav tako pomemben za vsakega posameznika. Spletno 
nakupovanje, hitre in učinkovite transportne povezave s celim svetom je porabnikom 
omogočil praktično neomejen izbor dobrin. Različne dobrine lahko kupimo in prodamo 
kjerkoli, kar nam lahko zmanjša ali poveča transakcijske stroške. Pri racionalnem 
vodenju osebnih in poslovnih financ nam pomaga razumevanje transakcijskih stroškov, 
samega sebe in nakupnega procesa. Če smo zmožni to razumevanje udejanjiti v 
vsakdanjem življenju je to ključ do materialnega blagostanja znotraj proračunskih 
omejitev. 
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Priloga 1: Anketni vprašalnik 

Vprašalnik 
 
Izberite jezik slovenščina - angleščina 
 
sem študent, ki zaključuje magistrski študij na Ekonomsi fakulteti v Ljubljani. V 
nadaljevanju je anketa, ki je popolnoma anonimna. Preko ankete želim raziskati 
nakupne navade oseb, ki potujejo izven meja svoje države. Pripenjam vam povezavo do 
spletne ankete, ki vam bo vzela približno pet minut časa, meni pa omogočila zaključek 
študija. 

V vzorec bi želel zajeti čim večje število ljudi, zato vas prosim, da povezavo do ankete 
prepošljete tudi vašim znancem, prijateljem, poslovnim partnerjem... 

Dostop do ankete:          1ka    

Najlepša hvala, 

Robert Stražiščar 

 

1. Prosimo označite, v kateri državi imate stalno prebivališče.  (drop-dawn 

meni z nazivi držav) 

 

2. Kolikokrat (in zakaj) ste v zadnjih 12 mesecih bili izven meja svoje države. 

Prosim označite: 

x službeno    x dopust, potovanje 

x zaradi športa    x zaradi zabave 

x zaradi nakupov   x drugo 

 

3. Razlog za nakup izven meja svoje države 

v tujini vedno izkoristim možnost cenejšega nakupa poznanih artiklov 

1-popolnoma se 
strinjam 

2-strinjam se 
3-niti se 

strinjam, niti se 
ne strinjam 

4-ne strinjam 
se 

5-sploh se ne 
strinjam 
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v tujini kupujem izdelke, ki jih ne morem kupiti doma 

1-popolnoma se 
strinjam 

2-strinjam se 
3-niti se 

strinjam, niti se 
ne strinjam 

4-ne strinjam 
se 

5-sploh se ne 
strinjam 

     
 

v tujini kupujem večinoma darila 

1-popolnoma se 
strinjam 

2-strinjam se 
3-niti se 

strinjam, niti se 
ne strinjam 

4-ne strinjam 
se 

5-sploh se ne 
strinjam 

     
 

v tujini ne kupujem 

1-popolnoma se 
strinjam 

2-strinjam se 
3-niti se 

strinjam, niti se 
ne strinjam 

4-ne strinjam 
se 

5-sploh se ne 
strinjam 

     
 

v tujini kupujem izključno zaradi nižje cene 

1-popolnoma se 
strinjam 

2-strinjam se 
3-niti se 

strinjam, niti se 
ne strinjam 

4-ne strinjam 
se 

5-sploh se ne 
strinjam 

     
 

4. Kako primerjate cene: 

Ne primerjam cen, včasih kupim izdelek ne glede na ceno 

1-popolnoma se 
strinjam 

2-strinjam se 
3-niti se 

strinjam, niti se 
ne strinjam 

4-ne strinjam 
se 

5-sploh se ne 
strinjam 

     
 

Na vsak nakup se pripravim in natančno preverim cene izdelkov, ki jih bom kupil 

1-popolnoma se 
strinjam 

2-strinjam se 
3-niti se 

strinjam, niti se 
ne strinjam 

4-ne strinjam 
se 

5-sploh se ne 
strinjam 
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Ceno preverjam samo pri dražjih, večjih nakupih 

1-popolnoma se 
strinjam 

2-strinjam se 
3-niti se 

strinjam, niti se 
ne strinjam 

4-ne strinjam 
se 

5-sploh se ne 
strinjam 

     
 

Običajno grem v znano trgovino in kupim izdelke, ki jih potrebujem, ne gledam na ceno 

1-popolnoma se 
strinjam 

2-strinjam se 
3-niti se 

strinjam, niti se 
ne strinjam 

4-ne strinjam 
se 

5-sploh se ne 
strinjam 

     
 

Pri nakupih prehrambenih izdelkov vedno preverim ceno 

1-popolnoma se 
strinjam 

2-strinjam se 
3-niti se 

strinjam, niti se 
ne strinjam 

4-ne strinjam 
se 

5-sploh se ne 
strinjam 

     
 

Pri nakupih prehrambenih izdelkov kupujem poznane blagovne znamke – ne gledam na 
ceno 

1-popolnoma se 
strinjam 

2-strinjam se 
3-niti se 

strinjam, niti se 
ne strinjam 

4-ne strinjam 
se 

5-sploh se ne 
strinjam 

     
 

5. Kaj uporabljate kot vir informacij pri preverjanju cen? 

Predhodne nakupe 

1-popolnoma se 
strinjam 

2-strinjam se 
3-niti se 

strinjam, niti se 
ne strinjam 

4-ne strinjam 
se 

5-sploh se ne 
strinjam 

     
 

Prospekte in letake 

1-popolnoma se 
strinjam 

2-strinjam se 
3-niti se 

strinjam, niti se 
ne strinjam 

4-ne strinjam 
se 

5-sploh se ne 
strinjam 
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televizijo 

1-popolnoma se 
strinjam 

2-strinjam se 
3-niti se 

strinjam, niti se 
ne strinjam 

4-ne strinjam 
se 

5-sploh se ne 
strinjam 

     
 

internet 

1-popolnoma se 
strinjam 

2-strinjam se 
3-niti se 

strinjam, niti se 
ne strinjam 

4-ne strinjam 
se 

5-sploh se ne 
strinjam 

     
 

prijatelje 

1-popolnoma se 
strinjam 

2-strinjam se 
3-niti se 

strinjam, niti se 
ne strinjam 

4-ne strinjam 
se 

5-sploh se ne 
strinjam 

     
 

oglase 

1-popolnoma se 
strinjam 

2-strinjam se 
3-niti se 

strinjam, niti se 
ne strinjam 

4-ne strinjam 
se 

5-sploh se ne 
strinjam 

     
 

radio 

1-popolnoma se 
strinjam 

2-strinjam se 
3-niti se 

strinjam, niti se 
ne strinjam 

4-ne strinjam 
se 

5-sploh se ne 
strinjam 

     
 

6. Demografski podatki: 

Kakšen je vaš spol: moški,  ženska,  drugo 

 

Koliko ste stari: 
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 0 -25 

 26-35 

 36-45 

 46-65 

 66+ 

 

Kaj ste po poklicu označi – možen je samo en odgovor 

 študent 

 delavec 

 uslužbenec, prodajnik, tehnik 

 direktor podjetja, zdravnik, odvetnik, sodnik, profesor 

 srednji management, učitelj, samostojni podjetnik 

 upokojenec 

 nezaposlen 

 drugo; prosim navedite _________________ 

 

Kakšen so vaši  prihodki glede na povprečje države v kateri živite – možen je samo en 

odgovor 

 pod 50% povprečnih prihodkov 

 50% - 80% povprečnih prihodkov 

 80% - 120% povprečnih prihodkov 

 120% - 200% nad povprečnimi prihodki 

 več kot 200% večji od povprečnih prihodkov 

 ne želim odgovoriti 
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Kako bi opredelili vaš zakonski stan 

 samski 

 poročen/živim v partnerski skupnosti 

 ločen, vdovec, vdova 

 ne želim odgovoriti 

 

Kakšna je vaša stopnja izobrazbe 

 osnovna šola ali nedokončana osnovna šola 

 poklicna ali nedokončana srednja šola 

 srednja šola 

 višješolska ali univerzitetna izobrazba 

 ne želim odgovoriti 

 

Število članov v vašem gospodinjstvu, če zraven štejete tudi sebe 

 ena 

 dva 

 tri 

 štiri ali več 

 ne želim odgovoriti 

 

Konec ankete 

 

Najlepše se vam zahvaljujem za vaš čas in trudi pri izpolnjevanju ankete. 

  



7 

Priloga 2: Test asimetričnosti in sploščenosti 

Tabela 1: Test asimetričnosti in sploščenosti 

  

N Mean Std. Devi. Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic 
Std. 

Error Statistic 
Std. 

Error 
Kakšen je vaš nakupovalni stil, 
kako bi sebe opisali kot kupca? 
Vzamem si čas in pridobim 
informacije o proizvodu, ki ga 
kupujem. 

211 2,427 ,8987 ,560 ,167 -,222 ,333 

Kakšen je vaš nakupovalni stil, 
kako bi sebe opisali kot kupca? 
Kupujem impulzivno 

211 3,412 ,8867 -,083 ,167 -,584 ,333 

Kakšen je vaš nakupovalni stil, 
kako bi sebe opisali kot kupca? 
Gledam za promocijami, 
posebnimi ponudbami in popusti. 

211 2,720 ,9964 ,411 ,167 -,516 ,333 

Kakšen je vaš nakupovalni stil, 
kako bi sebe opisali kot kupca? 
Vedno kupujem iste proizvode 

211 2,943 ,8261 ,055 ,167 -,406 ,333 

Kakšen je vaš nakupovalni stil, 
kako bi sebe opisali kot kupca? 
Vzamem si čas in ocenim 
različne možnosti. 

211 2,555 ,8227 ,679 ,167 ,065 ,333 

Kakšen je vaš nakupovalni stil, 
kako bi sebe opisali kot kupca? 
Nakupna odločitev temelji na 
mojem osebnem mnenju in 
preferenceah. 

211 2,047 ,5234 ,463 ,167 2,090 ,333 

Valid N (listwise) 211 
      

Vir: lastno delo. 

 

  



8 

Priloga 3: Test homogenosti varianc 

Tabela 2: Test homogenosti varianc 

  
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

Kakšen je vaš nakupovalni stil, kako bi sebe opisali kot kupca? 
Vzamem si čas in pridobim informacije o proizvodu, ki ga 
kupujem. 

3,492 2 177 0,033 

Kakšen je vaš nakupovalni stil, kako bi sebe opisali kot kupca? 
Kupujem impulzivno 

1,500 2 177 0,226 

Kakšen je vaš nakupovalni stil, kako bi sebe opisali kot kupca? 
Gledam za promocijami, posebnimi ponudbami in popusti. 

0,076 2 177 0,927 

Kakšen je vaš nakupovalni stil, kako bi sebe opisali kot kupca? 
Vedno kupujem iste proizvode 

0,102 2 177 0,903 

Kakšen je vaš nakupovalni stil, kako bi sebe opisali kot kupca? 
Vzamem si čas in ocenim različne možnosti. 

1,418 2 177 0,245 

Kakšen je vaš nakupovalni stil, kako bi sebe opisali kot kupca? 
Nakupna odločitev temelji na mojem osebnem mnenju in 
preferenceah. 

0,376 2 177 0,687 

Vir: lastno delo. 

Priloga 4: Test asimetričnosti in sploščenosti 

Tabela 3: Test asimetričnosti in sploščenosti 

  

N Mean 
Std. 

Deviation Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic 
Std. 

Error Statistic 
Std. 

Error 
Kako primerjate cene. Cen ne 
primerjam, včasih kupim izdelek ne 
glede na ceno. 

211 2,934 1,1235 0,274 0,167 -0,963 0,333 

Kako primerjate cene. Na vsak nakup 
se pripravim in natančno preverim 
cene izdelkov, ki jih bom kupil. 

211 3,280 1,0702 -0,225 0,167 -0,701 0,333 

Kako primerjate cene. Ceno 
preverjam samo pri dražjih, večjih 
nakupih. 

211 2,697 1,1351 0,461 0,167 -0,786 0,333 

Kako primerjate cene. Običajno grem 
v znano trgovino in kupim izdelke, ki 
jih potrebujem, ne gledam na ceno. 

211 3,180 0,9884 -0,130 0,167 -0,832 0,333 

Kako primerjate cene. Pri nakupih 
prehrambenih izdelkov vedno 
preverim ceno. 

211 2,976 1,0068 -0,122 0,167 -1,013 0,333 

Kako primerjate cene. Pri nakupih 
prehrambenih izdelkov kupujem 
poznane blagovne znamke, ne 
gledam na ceno. 

211 3,199 0,9197 -0,369 0,167 -0,503 0,333 

Vir: lastno delo. 
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Priloga 5: Test homogenosti varianc 

Tabela 4: Test homogenosti varianc 

  
Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

Kako primerjate cene. Cen ne primerjam, včasih kupim izdelek ne 
glede na ceno. 

0,379 2 177 0,685 

Kako primerjate cene. Na vsak nakup se pripravim in natančno 
preverim cene izdelkov, ki jih bom kupil. 

1,752 2 177 0,176 

Kako primerjate cene. Ceno preverjam samo pri dražjih, večjih 
nakupih. 

0,447 2 177 0,640 

Kako primerjate cene. Običajno grem v znano trgovino in kupim 
izdelke, ki jih potrebujem, ne gledam na ceno. 1,257 2 177 0,287 

Kako primerjate cene. Pri nakupih prehrambenih izdelkov vedno 
preverim ceno. 

1,687 2 177 0,188 

Kako primerjate cene. Pri nakupih prehrambenih izdelkov 
kupujem poznane blagovne znamke, ne gledam na ceno. 1,477 2 177 0,231 

Vir: lastno delo. 

Priloga 6: Test asimetričnosti in sploščenosti 

Tabela 5: Test asimetričnosti in sploščenosti 

  

Levene's Test for 
Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t Df 
Sig. (2-
tailed) 

Kakšen je vaš nakupovalni stil, kako 
bi sebe opisali kot kupca? Vzamem si 
čas in pridobim informacije o 
proizvodu, ki ga kupujem. 

Equal variances 
assumed 

0,015 0,904 -0,777 209 0,438 

Equal variances not 
assumed 

    -0,751 89,200 0,454 

Kakšen je vaš nakupovalni stil, kako 
bi sebe opisali kot kupca? Gledam za 
promocijami, posebnimi ponudbami 
in popusti. 

Equal variances 
assumed 

1,839 0,177 -0,726 209 0,468 

Equal variances not 
assumed 

    -,0675 83,759 0,501 

Kakšen je vaš nakupovalni stil, kako 
bi sebe opisali kot kupca? Vzamem si 
čas in ocenim različne možnosti. 

Equal variances 
assumed 

,690 0,407 -0,666 209 0,506 

Equal variances not 
assumed 

    -0,684 99,479 0,496 

Vir: lastno delo.  

 


