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POVZETEK
V magistrski nalogi raziskujemo pojav spletnega nakupovanja slovenskih potrošnikov v
tujini. Teoretični del naloge daje vpogled v izbrane teorije in avtorje s področja spletnega
nakupovanja in spremljajočih dejavnikov ter komponent, kot so elektronsko poslovanje,
globalizacija in trženje. Empirični del naloge na primeru treh spletnih gigantov – Amazon,
Ebay in Alibaba – problematizira ključne elemente spletnega nakupovanja, analizira vedenje
slovenskih potrošnikov, njihov profil ter razloge, zaradi katerih se odločijo za spletni nakup v
tujini. Za analizo obravnavanih tem smo v teoretičnem delu uporabili metodo raziskovalnologičnega procesa deduktivnega sklepanja, v empiričnem delu pa avtorski anketni vprašalnik.
Ključne ugotovitve magistrskega dela so, da se slovenski potrošnik odloča za nakup iz tujine
zaradi konkurenčnosti, kakovosti izdelkov in nižjih cen, hkrati pa imajo veliki spletni giganti
skrbno načrtovane trženjske metode, s katerimi uspešno prepričajo domačega potrošnika.
Podani so tudi predlogi slovenskim spletnim trgovinam za oblikovanje nadaljnjih trženjskih
strategij.
Ključne besede: spletno nakupovanje, slovenski potrošniki, trženje, Alibaba, Amazon, Ebay.

SUMMARY
The master’s thesis explores online purchases from other countries by Slovenian consumers.
The theoretical part provides an insight into the selected theories and authors in the area of
online shopping and the accompanying factors and components, such as electronic commerce,
globalisation and marketing. Using the example of three online giants, Amazon, Ebay and
Alibaba, the empirical part of the thesis addresses the key elements of online shopping,
analyses behaviour of Slovenian consumers, their profile and reasons for their decisions to
purchase items online from abroad. In the analysis of the discussed topics in the theoretical
part we have applied the deductive reasoning research process, and in the empirical part we
used an author questionnaire. The key findings of the master’s thesis are that a Slovenian
consumer decides to purchase items from abroad due to competitiveness, product quality and
lower prices, with online giants having carefully designed marketing manoeuvres, which they
use to successfully persuade local consumers. The thesis also provides some suggestions for
Slovenian online stores on devising further marketing strategies.
Key words: online shopping, Slovenian consumer, marketing, Alibaba, Amazon, Ebay.
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UVOD

Življenje v hitro spreminjajočem se svetu je s sabo prineslo številne tako pozitivne kot
negativne posledice. Z razvojem novih tehnologij v razponu zadnjih osemdesetih let, od
nastanka televizije, telefona in interneta ter drugih tehnoloških inovacij, lahko svet vidimo,
dojemamo in v njem delujemo popolnoma drugače kot v preteklosti. Praktično ni več
področja, ki nam ne bi bilo dostopno, informacije, ki je ne bi prejeli iz drugega konca sveta ali
pa o njej ne bi bili obveščeni preko različnih kanalov v trenutku, ko bi se ta zgodila, ne glede
na prostor, ki ga trenutno zavzemamo (Focault 2000, 148). Eno najpomembnejših omrežij, ki
to omogočajo, je zagotovo internet in njegove razsežnosti. Gre za zgodovinsko najbolj
razširjen medij, ki ga danes v svetu uporablja več kot 54 %1 populacije (Internet World Stats
2018). Mnogi avtorji (BBC 2010) celo menijo, da je internet osnovna pravica posameznika in
deluje kot najmočnejše komunikacijsko orodje ter sodobni vir razsvetljenja ter da bi se morali
voditelji vseh držav zavedati, da je internet pravzaprav tako kot ceste, voda in druge dobrine –
osnovna infrastruktura države.
Dejstva, da danes živimo v globaliziranem svetu, v katerem smo soodvisni drug od drugega,
tako praktično ni več mogoče spregledati (Tench idr. 2017). Geografske delitve med
nacionalnimi državami ali pa celo skupinami držav ne zadostujejo več za razumevanje
globalnih delitev. Globaliziranje trgov in konkurence pa postaja osrednji fenomen svetovnega
gospodarstva (Jurše 1998). Globalizacija torej zajema politične, sociološke, kulturne,
ekonomske, finančne, tehnološke, investicijske, inovacijske ter informacijske prvine in
posledično močno vpliva tudi na svetovno gospodarstvo (Ruzzier in Kesič 2011, 19).
Globalizacija ima torej močan učinek na mednarodno poslovanje na različne načine in skozi
različne kanale. Priča smo pospešenemu razvoju držav in podjetij, ki se globalizirajo oz.
internacionalizirajo, rasti mednarodnega poslovanja in neposrednih tujih naložb, povečanju
mednarodne izmenjave preko multinacionalnih podjetij, nastanku integriranih svetovnih
finančnih trgov ter spremembi strateških moči ter hitremu razvoju svetovnih gospodarstev
(Kitajska, Brazilija, Indija, Južna Koreja ...) (Ruzzier in Kesič 2011, 19–23).
Zaradi vseh naštetih dejavnikov pa sta se spremenila tudi profil in vedenje potrošnikov.
Razvilo se je spletno nakupovanje ter trženje in ciljanje končnih kupcev, ki danes prinašajo
povsem nove pristope. Nakupovanje namreč postaja glavna dejavnost potrošnikov (Eurostat
2017). Globalni trgi se soočajo z dejstvom njihove številčnosti in trgovci se morajo vedno
bolj truditi ter ponujati več, da privabijo potrošnike k nakupu prav njihovega izdelka. Bitka za
potrošnike je tako postala mednarodna, prodajne storitve pa potekajo že kar doma iz
naslonjača.
V Sloveniji (npr.) je tako v zadnjih dvanajstih mesecih kar 46 % ljudi kupilo nekaj preko
spleta. Največji porast e-nakupovanja pa se pojavlja predvsem pri zrelih mladih, starih med 25
1
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in 34 let (Eurostat 2017). Potrošniki lahko tako danes izbirajo vedno večje število izdelkov ali
storitev, ki so zaradi razvoja interneta dostopne praktično brez geografskih omejitev. Internet
je torej ustvaril trgovanje, zaradi katerega fizični premiki dlje od poštnega nabiralnika niso
potrebni (Boeuf in Sénécal 2013, 111).
Prvi zametki spletnega nakupovanja segajo v Ameriko v letu 1994 in so povezani z
nastankom pomembnega izuma – komercialnega modema, ki je med ljudi prinesel internet
(Edwards 2011). V tistem času sta tako na podlagi razvoja nastala najpomembnejša spletna
giganta Amazon in Ebay, ki se še danes uvrščata med najpomembnejše svetovne spletne
trgovine (Krishnamurthy 2004). Trenuten velik fenomen spletnega nakupovanja je tudi
Kitajska. Dosega največjo dejavnost na področju e-poslovanja in po podatkih Kitajskega
nacionalnega biroja so njihovi potrošniki na spletu nakupili za 705 milijard dolarjev več kot
ZDA in VB skupaj (Biggs, Chande in Matthews 2018). Eden izmed spletnih gigantov in
produktov globalizacije na Kitajskem je tako veliki spletni koncern Alibaba, ki združuje več
spletnih trgovin in tudi storitev.
Trije velikani – Amazon, Ebay in Alibaba – imajo danes, vsak posebej, v svoji ponudbi
praktično vse izdelke, ki jih sodoben potrošnik potrebuje. V zadnjih letih se jim pridružujejo
še druge spletne trgovine, ki povečujejo svoj delež na trgu, vendar pa se razlikujejo po tem, da
so omejene in specializirane za določene izdelke in so zaradi tega manjše (npr: ASOS.com za
oblačila in Zappos za čevlje). Ti trije spletni giganti – Amazon, Ebay in Alibaba – bodo
osrednji element magistrske naloge in preko njih bomo raziskovali, kako so prepričali tudi
slovenskega potrošnika.
Magistrska naloga je razdeljena na dva sklopa. V teoretičnem delu magistrske naloge smo
opredelili ključne dejavnike in razloge za spletno nakupovanje, vlogo globalizacije pri
spletnem nakupovanju, vzroke za rast poslovanja spletnih nakupovalnih velikanov ter
specifične značilnosti trženjskega poslovanja in trženjskih strategij pri spletnem nakupovanju.
V empiričnem delu smo raziskali razloge slovenskih potrošnikov za (ne)nakupovanje
izdelkov iz tujine oz. tujih spletnih trgovin.

1.1

Namen in cilji magistrske naloge

Namen magistrske naloge je z raziskavo pridobiti vpogled v spletno nakupovanje slovenskih
potrošnikov iz tujine – na primeru treh največjih tujih spletnih trgovin. Ugotoviti želimo, kaj
tovrstni nakupi prinašajo slovenskim potrošnikom, zakaj tudi v Sloveniji vse več ljudi kot tudi
podjetij izbere možnost spletnih nakupov iz tujine. Z nalogo in z raziskavo želimo pridobiti
vpogled v profil slovenskega potrošnika, ki spletno nakupuje iz tujine. Pri raziskovanju smo
se osredotočili na Amazon, Ebay in Alibabo, saj so to največji, najbolj poznani in hitro rastoči
spletni centri v zadnjem desetletju.

2

V teoretičnem delu smo s pomočjo literature pojasnili spletno nakupovanje. Pridobili smo
vpogled v delovanje spletnega nakupovanja v zadnjem desetletju. Poiskali smo povezave z
delovanjem svetovnega spleta, elektronskega poslovanja in varnostjo tovrstnega nakupovanja.
Proučili smo strategije mednarodnega trženja, ki jih uporabljajo izbrani portali. Prav tako smo
proučili vlogo globalizacije pri spletnem nakupovanju. Zanimali so nas mehanizmi, ki jih
tovrstne trgovine uporabljajo za privabljanje in zadovoljstvo kupcev z nakupom in produkti
ter dejavniki, ki na to vplivajo.
Cilji v teoretičnem delu so:
 opredeliti delovanje spletnega nakupovanja,
 predstaviti poslovanje treh največjih spletnih trgovin (Amazon, Ebay, Alibaba),
 proučiti specifične značilnosti mednarodnega trženjskega poslovanja na primeru treh
spletnih gigantov (Amazon, Ebay, Alibaba).
Cilji v empiričnem delu so:
 raziskati razloge slovenskih potrošnikov za spletno nakupovanje iz tujine,
 proučiti zadovoljstvo slovenskih kupcev s spletnim nakupovanjem iz tujine,
 na podlagi izidov iz raziskave podati predloge in priporočila za izboljšave na področju
spletnega nakupovanja.

1.2

Uporabljene metode za doseganje ciljev

Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo
na osnovi primarnih in sekundarnih virov skozi raziskovalno logičen proces deduktivnega
sklepanja opredelili delovanje spletnega nakupovanja, ki smo ga predstavil skozi zadnje
desetletje. Raziskali in opisali smo ključne dejavnike, ki nanj vplivajo. Nadalje smo proučili
vlogo interneta in spletnih strani ter nastanka elektronskega poslovanja. Raziskali smo
delovanje spletnega potrošnika. Proučili smo razvoj globalizacije in vpliv na spletno
nakupovanje. Posebno poglavje smo namenili predstavitvi spletnih gigantov – Amazon, Ebay
in Alibaba, ki smo jih uporabili kot raziskovalni primer. Poglobili smo se v izbrana podjetja in
raziskali specifične značilnosti mednarodnega trženjskega poslovanja ter kako ta podjetja
skrbijo za odnose s kupci.
V empiričnem delu smo za namen raziskave uporabil metodo zbiranja podatkov z avtorskim
anketnim vprašalnikom. Spletni anketni vprašalnik na portalu 1ka je bil javen in ga je v
danem obdobju lahko izpolnil vsakdo. Vprašalnik so v sklopu kvantitativne metode lahko
izpolnjevali uporabniki spleta, dostopen je bil tudi na socialnih omrežjih. Analizirali smo
priložnostni vzorec. Pridobljene podatke smo obdelali z verodostojnimi statističnimi
metodami (Vehovar, Lozar Manfreda in Callegaro 2015). Vprašalnik smo predhodno
oblikovali, delno pa ga povzeli po različnih avtorjih. Uporabili smo Likertove lestvice
(Podlesek 2011).
3

1.3

Predpostavke in omejitve magistrske naloge

Pri proučevanju smo se omejili na tri največje tuje spletne trgovine. Amazon in Ebay smo
izbrali, saj sta na trgu najbolj poznana, prav tako pa imata skupaj več kot 50-odstotni delež
tako na domačem kot tudi na tujem trgu. Družbo Alibaba pa smo izbrali, ker zaradi izredno
hitre rasti in priljubljenosti v zadnjih letih postaja neposredna konkurenca obema. Ostali
spletni ponudniki niso tako vplivni in imajo predvsem večji delež v domačih državah, prav
tako pa velik del teh predstavlja specializiranost za določene artikle (npr: Zappos – čevlji),
medtem ko Amazon, Ebay in Alibaba ponujajo celoten asortiment. Pri anketiranju smo se
omejili na elektronsko obliko in splet ter na najmanj 200 polno izpolnjenih anketnih
vprašalnikov.
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2

TEORETIČNI DEL

Teoretični del naloge je namenjen pregledu teoretičnih izhodišč spletnega nakupovanja in z
njim povezanih dejavnikov in elementov, kot so elektronsko poslovanje, varnost na spletu,
plačilni načini, dostava, trženje in vpliv globalizacije. Poglavje je razdeljeno na šest
podpoglavij.

2.1

Spletno nakupovanje

V poglavju spletnega nakupovanja si bomo pogledali opredelitve spletnega nakupovanja
različnih avtorjev, prednosti in slabosti spletnega nakupovanja, vlogo interneta in spletnih
strani pri spletnem nakupovanju ter teorijo spletnega potrošnika.

2.1.1 Opredelitev in pomembni dejavniki
Spletno nakupovanje je dejavnost oziroma dejanje nakupa storitve ali produkta preko
interneta. Spletno oz. e-nakupovanje omogoča potrošnikom, da preko spletne strani in mest
poiščejo izdelke ali storitve, te naročijo, izberejo način dostave, naznanijo naslov in datum ter
izvedejo plačilo. Potrošniki lahko preko spletnega mesta o izdelkih oz. storitvah preberejo
opis, pregledajo fotografije oz. prenesejo druge multimedijske informacije (RudanskyKloppers 2014, 1188).
To pomeni, da na spletu iščemo, kar potrebujemo, in prispemo na spletno mesto prodajalca.
Preko njegove strani izvedemo naročilo z dobavo ter plačilo z določenim sredstvom (npr.
kartica) ali pa plačamo po povzetju (Market Business News 2017).
Malik in Guptha (2013, po Baubonienė in Gulevičiūtė 2015, 76), ki raziskujeta spletno
nakupovanje, ugotavljata, da gre za proces, ki vsebuje pet korakov: prepoznanje problema,
iskanje informacij, ocene izdelka, odločitev o nakupu in po-prodajne storitve.
Pet korakov nakupovanja (Gupta, Su in Walter 2004, 138):
 Identifikacija problema – nakupovalni proces se prične, ko posameznik prepozna problem
oz. potrebo. Ta je lahko v veliki meri podzavestna – lakota, žeja ali pa le občudovanje
sosedovega avtomobila.
 Iskanje informacij – naslednja stopnja procesa je iskanje informacij v zvezi s produktom.
V klasičnih trgovinah je to iskanje informacij med različnimi produkti na prodajnih
policah. Na internetu nekaj brskanja in klikov pomeni veliko večji obseg informacij, ki jih
pridobimo, ter tako predstavlja bolj ugodno rešitev za tiste, ki iščejo nizko ceno.
 Vrednotenje vseh izdelkov – tretja stopnja procesa je vrednotenje izdelkov in pomeni
pregled ter primerjavo lastnosti, kot so cena, znamka, kakovost ter druge značilnosti.
Spletno nakupovanje otežuje vrednotenje izdelkov, saj so lahko na zaslonu videti boljši in
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imajo drugačne lastnosti kot v realnosti. V procesu vrednotenja se kupec sooči tudi s
tveganjem, ki je povezano z nakupom.
 Faza nakupne odločitve – po fazi odločitve sledi nakupna odločitev, v kateri potrošnik
izdelek naroči.
 Poprodajne storitve – po nakupu je treba izdelek dostaviti. Nekaterim prodajalcem to
predstavlja problem in vzbujajo nezadovoljstvo pri kupcih. Zaradi tega se kupci raje
odločajo za nakup v klasičnih trgovinah. Zaradi čakanja na izdelek je ta del vključen v
model.
Spletno nakupovanje poteka preko spletne strani in jo najpogosteje opredeljujemo kot
dokument z besedilom, ki ga prikaže brskalnik. Ta lahko vsebuje različne informacije in
vsebine (fotografije, slike, posnetke itd.). V celoto smiselno povezane spletne strani pa
predstavljajo spletno mesto (ZGroup 2014).
Začetki spletnega nakupovanja segajo v šestdeseta leta (1960), ko so se trgovci na drobno in
sociologi začeli zavedati, da spada nakupovanje pod zabavo (»entertainment«). Hitro se je
začel razvoj trgovskih centrov in meje med kulturnimi, zabavnimi in trgovskimi centri so se
zabrisale. Trgovski center je pridobil prizorišče in oder za dogodke ter tako združil vse
skupaj. Zaradi vse večjega razvoja interneta pa se je vedenje potrošnikov spremenilo.
Potrošniki si danes želijo vse poenostavljeno in iz domačega naslonjača, prav tako pa se želijo
ob tem še vedno zabavati (Greenwald 2006, 22).
Ključni veliki mejnik za razvoj spletnega nakupovanja predstavlja leto 1990, ko se razvije
prvi »www« server in svetovni splet ter leto 1991 ko internet postane komercialno dostopen.
Predhodno so razvoj spletnega nakupovanja zaznamovali številni družbeno-tehnološki
napredki. Leta 1979 je Aldrich (2011) prvič povezal televizijo in telefon v realen procesni
računalnik in tako izumil »teleshopping«. Leta 1982 je Mintel s svojo tehnologijo video teksta
s pomočjo telefonskih linij upravljal nakupe, rezervacije, informiral o cenah na borzi ter
klepetal. Ta način je veljal za najbolj uspešnega pred dejanskim nastankom »www« interneta
(Thomas 2015). V 90-tih se je pričela revolucija, saj sta bila ustvarjena prvi strežnik in
brskalnik ter se je internet pričel širiti. Kasneje se je zgodilo še nekaj prelomnih dogodkov,
kot je pričetek prodaje knjig na Amazonu ter ustanovitev Ebaya. Temu so sledili še PayPal,
iTunes, YouTube in drugi. Spletno nakupovanje je tako leta 2012 prvič že doseglo prodajo v
trilijonih (Thomas 2015).
Glede na statistiko SURS lahko vidimo, da spletno nakupovanje nenehno narašča ter da
nakupujejo osebe iz prav vseh starostnih skupin. Vsaj en nakup je v zadnjih 12 mesecih
opravilo 56 % vseh anketiranih, starih od 16–74 let. Delež e-kupcev se vseskozi povečuje in
je v zadnji raziskavi znašal med 25–34-letniki 78 %, med 16–24-letniki 77 %, med 35–44letniki 71 %, med 45–54-letniki 56 %, med 55–64-letniki 35 % in med 65–74-letniki 18 %
(Zupan 2019).
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Pomemben dejavnik pri spletnem nakupovanju predstavlja kakovostna spletna stran. Spletne
strani namreč služijo predstavitvi produktov oz. storitev. Raziskava iz Bangladeša razkriva, da
dobre spletne strani prinašajo večje zadovoljstvo, medtem ko slabe lahko vplivajo na izgubo
kupca (Biswas, Nusari in Ghosh 2019, 8).
Spletna stran je zelo pomembna pri nakupu, dobra in pregledna stran povečuje namero po
nakupu. Zanesljivost, podpora potrošniku, zasebnost in varnost so visoko cenjene vrline pri
spletni interakciji ter pritegnejo potrošnike, da ostanejo in nakupijo več. Potrošnikom, ki
strani ne ocenijo kot »uporabniku prijazna«, se namera po nakupu zmanjša (Swapana in
Padmavathy 2017, 23).
Swapana in Padmavathy (2017, 22) sta v članku kategorizirala naslednje dejavnike, ki
nastopajo pri izkušnji spletnega nakupovanja:
 Motivacija je osnova, ki vodi potrošnika v raziskovanje in angažiranje za nakup. Več kot
ima potrošnik motivacije, za več informacij bo poizvedel in potem izvedel tudi nakup.
 Udobje je tisto, zaradi katerega se potrošniki odločajo za spletno nakupovanje. »Potrošniki
udobja« so tisti, ki si želijo prihranke v trudu in času, ki ga morajo vložiti. Prav tako si
želijo nakupovati kjer koli in kadar koli.
 Kakovost storitev kupcem predstavlja merilo med določenim pričakovanjem in dejansko
izvedbo. Ima pomembno vlogo pri izboljšanju nakupovalne izkušnje.
 Dostopnost. V zadnjih letih potrošniki vse več nakupujejo preko spleta zaradi vse večje
gneče v nakupovalnih središčih in zaradi nedostopnosti izdelkov v trgovinah. Prav tako
imajo kupci preko spleta večjo izbiro in lažje »prefiltrirajo«, česar ne potrebujejo
(Swapana in Padmavathy 2017, 23).
Ob preizkušanju dejavnikov spletnega nakupa moramo obravnavati tudi tiste bolj preproste.
To so osnovni demografski podatki, kot so spol, starost, prihodki, izobrazba, status in poklic
(Pandey in Parmar 2019, 545).
Za lažje razumevanje dejavnikov moramo razložiti tudi nekaj teorij, ki neposredno vplivajo na
dejavnike nakupovanja.
Prva pomembna teorija je teorija integracije informacij, ki jo je po številnih eksperimentih
leta 1971 zasnoval Norman Anderson. V tej teoriji je Anderson proučeval, kako mešanje
novih informacij in spoznanj vpliva na oblikovanje stališč. Andersonova teorija integracije
informacij je kognitivna teorija, predpostavlja pa, da ljudje uporabijo predhodne izkušnje za
osmislitev informacij (Hogg in Penz 2007, 132). Ljudje pri sebi najprej interpretirajo in
ovrednotijo prejeto informacijo, potem pa jo naknadno integrirajo na podlagi svojih prepričanj
ter lastnega odnosa. Preden posameznik izoblikuje določeno odločitev, bo šel skozi proces
pridobivanja informacij iz različnih virov, ki bodo prispevali k zaključku (Persuasions b. l.).
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Leta 1980 sta Martin Fishbein in Icek Ajzen razvila in predstavila teorijo razumnega vedenja
(Theory of Reasoned Action). Teorija je nastala kot nadgradnja teorije integracije informacij
in je dodala še en dejavnik, to je vedenjska namera. Teorija razlaga, da so namere najboljši
način za prepoznavo vedenja. Na posameznikovo vedenje ne bo vplivalo le stališče in
dojemanje, ampak tudi posameznikovi pričakovani izidi, v katere ga bo vedenje vodilo
(Luenendonk 2017).
Teorija razumnega vedenja predpostavlja, da so vedenjske namere sestavljene iz treh
dejavnikov. Prvi dejavnik je posameznikov pogled oz. naravnanost, ki določa, ali je
specifično vedenje dobro ali slabo, pozitivno ali negativno, je posameznik temu naklonjen ali
ne (lastno mnenje o določenem vedenju). Drugi dejavnik so prevladujoče subjektivne norme,
ki izhajajo iz pričakovanj drugih (mnenja drugih o določenem vedenju). Ta dejavnik vsebuje
dva elementa: posameznikova prepričanja o tem, kar on meni, da drugi želijo oz. pričakujejo,
ter motivacija oz. potreba posameznika za izpolnitev tega, kar drugi želijo oz. pričakujejo.
Tretji dejavnik je vedenjski nadzor posameznika oz. njegovega dojemanja za dejansko
izvajanje določenega vedenja (zaupanje v naše sposobnosti glede na vedenje). Vedenjska
namera se obravnava kot predhodnik dejanskega vedenja, kar pomeni, da bo posameznik
reagiral oz. se odzval glede na to, kakšna je njegova vedenjska namera. Teorija razumnega
vedenja razkriva, da so lahko njegove družbene norme kontradiktorne kljub temu, če njegova
naravnanost kaže na specifično vedenje, in predstavljajo popolnoma drugačno vedenje. Prav
tako lahko zaradi lastnega nezaupanja v dosego cilja izničimo že zelo privlačen cilj
(Luenendonk 2017).
Na podlagi teorije razumnega vedenja je nastala še ena posodobljena teorija. To je teorija
načrtovanega vedenja (Theory of planned behaviour). Ta teorija vključuje pomanjkljivost
prejšnje teorije – zaznano kontrolo vedenja (ZKV). Glede na Radovan (2001) je definicija
zaznane kontrole vedenja pričakovanje o lastni kompetentnosti za uresničitev nekega vedenja
in tudi pričakovanje o tem, kakšen vpliv imajo zunanji dejavniki.
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Slika 1: Model planiranega vedenja
Vir: Ajzen in Madden 1986, po Radovan 2001.

Glede na SURS (Zupan 2019) sta glavna razloga spletnih nakupov časovni in finančni
prihranek. 76 % anketiranih e-kupcev, ki so nekaj kupili v zadnjih dvanajstih mesecih, je v
raziskavi povedalo, da so prihranili čas. 63 % vseh anketirancev pa je prihranilo denar. Ostali
odgovori so bili še, da so kupili izdelke, ki jih v Sloveniji ni moč dobiti (37 %), zmanjšanje
števila nepotrebnih nakupov (21 %) in kupili so izdelke, ki jih drugače ne bi kupili (5 %).
Širša statistika kaže, da je na območju EU leta 2008 nakupovalo 32 % državljanov, leta 2018
je bilo takšnih 56 %, leta 2019 pa že 60 % državljanov, starih med 16 in 74 let. Največ
spletnih nakupov v Evropi se izvede v skandinavskih državah. Na Danskem spletno nakupuje
84 % prebivalcev, na Švedskem pa 82 % prebivalcev. Temu sledijo Nizozemska (81 %),
Nemčija (79 %) in Finska (73 %). Najmanj spletno nakupujejo Bolgari z 22 % in Romuni z
21 %. V Evropi je spletno nakupovanje najbolj zanimivo za posameznike, stare med 25 in 34
let, najmanj pa za starejše osebe, stare med 65 in 74 let (Eurostat 2020).
Spletno nakupovanje v svetovnem merilu raste tako hitro, da je za leto 2020 pričakovano, da
bo velikost trga že 4,2 trilijona kupcev. V ZDA leta 2023 tako pričakujejo 300 milijonov
spletnih kupcev. Tako bo preko spleta nakupovalo kar 91 % vseh prebivalcev ZDA. Z letom
2020 je na svetu 7,8 bilijona prebivalcev, od teh je malenkost več kot četrtina (26,28 %)
spletnih nakupovalcev. Statistika tudi kaže, da se z leti povečuje delež nakupov, ki so
opravljeni preko mobilnih naprav. Tako je leta 2017 delež znašal 36,5 % vseh nakupov, v letu
2020 pa znaša ta delež že 49,2 % vseh nakupov. Pričakuje se torej, da se bo v letu 2021 in
naprej več kot polovica (53,9 %) vseh nakupov opravila preko mobilnih naprav (Kristensen
2020).
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Danes je spletna trgovina zelo aktualna, promet spletnih trgovin pa velja za zelo pomemben
kanal (Zorzo, Božičnik in Ladstaetter 2014).
Konkurenca ni več omejena na lokalne trgovine, ki delujejo v okviru standardnega delovnega
časa. Potrošniki danes nakupujejo ves čas in vsepovsod – v globalnem »online« svetu so
lahko dobrine kupljene od dobaviteljev in proizvajalcev kjer koli po svetu – tudi od tistih, ki
nimajo fizične lokacije. Poleg personaliziranega naročila in plačila v spletne trgovine prihaja
tudi 3 D tehnologija in virtualna resničnost. Nove tehnologije so za »milenijce« in nove
generacije zelo pomembne.
Spletno nakupovanje s seboj prinaša svoje prednosti in slabosti, ki jih bomo opredelili v
naslednjem poglavju.

2.1.2 Prednosti in slabosti spletnega nakupovanja
V poglavju prednosti in slabosti spletnega nakupovanja se bomo osredotočili predvsem na
prednosti in slabosti spletnega nakupovanja za potrošnika.
Najpogosteje navedene prednosti spletnega nakupovanja vsebujejo predvsem naslednjih šest
komponent (Chang 2003; Herrickld.org 2019):
 Udobje, ki je eden izmed pomembnih prednostnih dejavnikov v današnjem tempu
življenja. Za spletno nakupovanje se nam ni treba urediti, zapustiti doma, biti v gneči,
temveč ga lahko opravimo iz domačega naslonjača.
 Prihranek časa. Glede na dnevni ritem, ki ga trenutno živimo, lahko s spletnim
nakupovanjem prihranimo čas, ki bi ga drugače porabili za pot in izvedbo nakupa v
trgovini, prihranjeni čas pa posledično lahko porabimo drugače (Chang 2003, 2).
 Dostopnost. Spletno nakupovanje je enostavno dostopno in dosegljivo ne glede na čas in
prostor (omejeno je zgolj z internetno povezavo).
 Izbira. Spletne trgovine nudijo veliko večjo izbiro tako od lokalnih trgovcev kot tudi
nakupovalnih središč, saj jim je omogočena hramba večje količine izdelkov in ne
potrebujejo razstavnega prostora, zato tudi niso omejene na fizično zalogo posameznega
produkta.
 Informiranost. Spletne trgovine ponujajo bistveno več informacij o izdelku oz. produktu,
čemur botrujeta dva vzroka. Kot prvi nastopa tehnični dejavnik – spletne trgovine namreč
ponujajo vse informacije o verigi dobaviteljev, tehnično specifikacijo in druge
podrobnosti, hkrati pa pri večini izdelkov najdemo tudi mnenja kupcev, priporočila in
fotografije produkta, ki so jih posneli kupci. Kot drugi nastopa človeški dejavnik –
prodajalec si namreč ne more zapomniti tolikšne količine informacij za vsak izdelek v
ponudbi, kot jo lahko objavimo na spletu.
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 Cena. Zaradi posebnosti poslovanja spletne trgovine nimajo stroškov najemnine in s tem
velikih obratovalnih stroškov, zato lahko ponudijo izdelke po precej nižji ceni, kot so ti v
fizični trgovini (Herrickld.org 2019).
Pri tehtanju prednosti in slabosti spletnega nakupovanja pa igrajo pomembno vlogo tudi drugi
dejavniki, ki posredno vplivajo na zgoraj navedene dejavnike. Takšni dejavniki so na primer
oddaljenost trgovin od doma, spletne razprodaje, vreme, izbira produktov preko spleta
(Edwards 2019).
Spletno nakupovanje prinaša naslednje slabosti (Montaldo 2019):
 motiv za nakup – ko govorimo o motivih, velikokrat namreč govorimo o koristih in
žrtvovanju iz utilitaristične in hedonistične perspektive;
 varnost in zasebnost – v spletnih trgovinah je včasih težko prepoznati, če so legitimne ter
če res prodajajo izvirne določene blagovne znamke; prav tako je vprašljiva stopnja
varnosti in zasebnosti, ki jo določena spletna stran zagotavlja;
 kupljenih izdelkov ni mogoče preizkusiti (npr.: obleke);
 zaznano tveganje.
Dowling in Staelin (1994, 123) sta identificirala koncept zaznanega tveganja kot potrošnikovo
predstavo o negotovosti in škodljivih posledicah nakupa izdelka ali storitve. Ob določeni
stopnji zaznanega tveganja se bo potrošnik raje prej poglobljeno informiral o izdelku.
Deljenje osebnih informacij z ljudmi, ki jih ne poznamo, jih nismo srečali oz. vemo o njih
zelo malo ali deljenje lastnih informacij po spletu – povečuje tveganje. V spletnem
nakupovanju se dogaja, da ostaja veliko zapuščenih spletnih košaric (Dai, Forsythe in Kwon
2014).
Ob nakupih potrošniki prehajajo skozi različne vrste tveganj. Gerber, Ward in GoedhalsGerber (2014) so jih razvrstili in opisali tako:
 Funkcionalno oz. izvedbeno tveganje je zaznano kot negotovost, da bo produkt resnično
deloval. To tveganje je odvisno od potrošnika, saj lahko slabo izbere in dobi izdelek zelo
slabe kakovosti.
 Fizično tveganje se nanaša na tveganje, da bo produkt vplival na nas in okolico ter
škodoval naši varnosti, fizičnemu zdravju in dobremu počutju.
 Finančno tveganje se nanaša na finančno izgubo, povezano z nakupom. Posameznik bo z
nakupom imel finančno izgubo, saj predhodno ni bil seznanjen z neznano znamko. To
tveganje prav tako zajema možnost, da bo produkt drugje na voljo ceneje. V najslabšem
primeru pa finančno tveganje predstavlja popolno izgubo, saj obstaja možnost, da
produkta sploh ne dobimo.
 Socialno tveganje se kaže v slabem zadovoljstvu potrošnikovih najbližjih zaradi slabe
izbire produkta oz. storitve. Zaradi socialnega vpliva na posameznika se lahko pojavi tudi
psihološko tveganje, da bo prizadet tudi posameznikov ego.
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 Psihološko tveganje predstavlja notranje doživljanje posameznika in njegovega
razočaranja zaradi nakupa, ki ni zadovoljil njegovih želja.
 Časovno tveganje predstavlja tveganje, da se bo izdelku skozi čas zmanjšala sposobnost in
ne bo več zadovoljil potreb, npr.: če izdelek zastara. Prav tako pa da bomo zaradi nakupa
izgubili preveč časa.
 Tveganje zamujene priložnosti nastane, ko se je potrošnik odločil za nakup določenega
izdelka ali storitve in nima več sredstev za zadovoljevanje potrebe na drugačen način
(Maciejewski 2011, 285).
Zaznano tveganje potrošnika deluje kot povezava več tveganj, ki tvorijo skupek. Potrošniku
se zaznano tveganje dogaja ob informiranju za nakup in ob spletnem nakupovanju.
Manjša lokalna podjetja so z razvojem interneta pridobila konkurenco na globalni ravni s
hitrejšimi in bolj razvitimi podjetji. Spletno nakupovanje prinaša izziv klasičnim, fizičnim
trgovinam. Nekateri v skrajni meri napovedujejo ukinitev lokalnih trgovin oz. vsaj dopolnitev
poslovanja – tako »online« kot »offline«. Vsako poslovanje v današnjem času naj bi imelo
vsaj spletno stran za predstavitev. Zavedati se je treba, da ob tem nastanejo stroški, ki niso
zanemarljivi. Prav tako je vprašljivo zaupanje kupca v varnost in zasebnost (Hildebrandt
2015).
Raziskava v Veliki Britaniji je na primer pokazala, da se je v začetku leta zaprlo 1.234 trgovin
na 500 najbolj obiskanih ulicah. Na drugi strani pa se je odprlo veliko dejavnosti s področja
športa in zdravja. Največ zaprtih je bilo modnih trgovin, sledile pa so restavracije in pubi
(BBC 2019).

2.1.3 Internet in spletne strani
V začetkih šestdesetih let prejšnjega stoletja se je pričelo dogajanje in prvi zametki interneta.
J. C. R. Licklider je populariziral idejo o »intergalaktični« mreži računalnikov. Kmalu zatem
so znanstveniki razvili prvi koncept za paketno prenašanje elektronskih podatkov, ki je
kasneje služil kot glavni »gradnik« interneta. Prvi delujoč prototip je prišel leta 1960, ko so
naredili The Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET). Deloval in
omogočal je paketno komuniciranje med računalniki znotraj enakega omrežja. Projekt je
financiralo ameriško ministrstvo za obrambo. Prvo sporočilo med računalnikoma so poslali
29. oktobra 1969, eden je bil lociran na univerzi v Kaliforniji, drugi pa na Stanfordu.
Računalniki so bili veliki kot manjša hiša. S kratkim sporočilom »login« med njima se je
sistem vseeno porušil. Leta 1970 sta Robert Kahn in Vinton Cerf razvila internetni protokol
za delovanje – TCP in IP. ARPANET je kasneje uporabil ta protokol in začel se je razvoj
interneta, kot ga poznamo danes (Andrews 2019).
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Internet je masovno omrežje, ki med seboj povezuje milijone računalnikov in elektronskih
naprav. Omrežje je zgrajeno tako, da omogoča, da naprave med seboj komunicirajo ne glede
na to, kje so (González 2014). Za medsebojno komuniciranje naprav se uporabljajo različni
protokoli. Vsak računalnik, ki je povezan, ima svoj IP naslov (TCP/IP protokol), s katerim se
identificira in komunicira z ostalimi. Zelo uporabljen in poznan je protokol »http«, ki se
uporablja za informiranje (WebWise Team 2012).
Internet omogoča, da lahko komuniciramo z drugimi, pridobimo informacije, nakupujemo, se
izobražujemo, iščemo službo itd. Kadar govorimo o pojmu kot je internet, je treba omeniti
tudi svetovni splet. Svetovni splet (»worldwide web« ali »web«) je način dostopanja do
informacij preko interneta (GCF b. l.).
Internet predstavlja globalno povezavo omrežij, medtem ko je svetovni splet skupek
informacij, ki so dostopne s pomočjo interneta. Če poenostavimo, je internet infrastruktura,
medtem ko je svetovni splet storitev. Splet ponuja dostop do bilijona spletnih strani z
različnimi informacijami. Za dostop do teh informacij in iskanje teh pa potrebujemo spletni
brskalnik (TechTarget 2019).
3. decembra 2018 je Evropska komisija (2018) izdala novo uredbo o spletnem nakupovanju.
Nova uredba ukinja geografsko blokiranje oz. geoblokiranje. Na ta način imajo kupci iz tujih
držav v neki spletni trgovini enako možnost za nakup, kot njihovi domači potrošniki (do sedaj
je tudi veljalo, da so trgovci za tuje kupce spremenili ponudbo ali podražili cene (Tomšič
2018).
Internet je globalno omrežje računalnikov, ki so med seboj povezani in uporabljajo protokole
ter podatke, preko katerih komunicirajo (BBC 2020).
Z razvojem interneta in tehnologije so se zmanjšale razlike v razdalji. Internet je pomembno
vplival na spletno nakupovanje, saj je omogočil pošiljanje povpraševanja in ponudbe ter tako
omogočil e-prodajo. Vsi podatki, informacije, kot tudi artikli so danes že na spletu in vsi
uporabniki spleta po vsem svetu lahko dostopajo do nakupov.
Internet ima močno vlogo kot poslovni medij. Število spletnih nakupov se v zadnjem času
dramatično povečuje, zato je vprašanje mnogih raziskav, kako in zakaj je temu tako, da
uporabniki raje nakupujejo preko spleta kot preko drugih »kanalov« (Tomšič 2018).
Internet – predpogoj za spletno nakupovanje – spletna stran je orodje za prodajo – trgovina.
Internet stvari (»Internet of Things – IoT«) je izraz, ki se pogosto pojavlja v zadnjem
desetletju. IOT pomeni povezavo velikega števila različnih naprav v internet. Te naprave niso
samo računalniki, ampak tudi druge naprave, kot so bela tehnika, oblačila, prevozna sredstva,
ure itd. – vse kar ima čipe in senzorje (Anželj idr. 2015, 340).
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Internet stvari so vsakodnevne stvari in predmeti, ki so lahko berljivi, elektronsko
prepoznavni, lokacijsko identificirani, dostopni in nadzorovani preko interneta, preko RFID-a,
brezžičnega omrežja, širokopasovnega omrežja oz. drugih povezav. Internet stvari povezuje
vse te stvari in predmete z mini senzorji (Swan 2012).
Naprave lahko zbirajo in pošiljajo podatke preko omrežja (npr. interneta). Tako tehnologija
omogoča napravam interakcijo z zunanjim svetom. Tehnologija stremi k temu, da bo lahko
vsaka naprava komunicirala z ostalimi, npr. avtomobil, ki ima vgrajeno tehnologijo za
preprečevanje naleta, bo lahko informacijo o naletu poslal v omrežje in drugi avtomobili jo
bodo zaznali (Vivasmart 2019).
»IOT« predstavlja bilijone fizičnih naprav, ki so dandanes povezane z internetom in vse
zbirajo ter delijo podatke. Če povežemo vse te naprave in jim dodamo še senzorje, dobimo
digitalno inteligenco iz naprav, ki bi bile sicer »neumne«. To jim omogoča, da sporočajo
podatke v realnem času, ne da bi jim ob tem pomagal človek. »IOT« se nanaša na naprave, ki
v nekih standardnih razmerah naj ne bi imele povezave z internetom. Tako npr.: računalnik in
pametni telefon ne spadata pod »IOT« tehnologijo, medtem ko recimo fit zapestnica že spada
v to kategorijo naprav. Primer »IOT« je npr. moderna žarnica, ki se poveže preko telefona in
jo je mogoče upravljati (Ranger 2020).
Največja slabost »IOT« naprav je varnost, ki pa je manjše naprave do sedaj še niso pokazale.
Senzorji beležijo občutljive informacije – npr. kaj počnemo in kaj govorimo doma. Nevarnost
predstavlja tudi slaba programska oprema, ki vsebuje veliko lukenj, ki jih hekerji spretno
izkoriščajo (Ranger 2020).
V začetku naloge smo že razjasnili osnovne pojme, na tem mestu pa si bomo podrobneje
pregledali, kako deluje spletna stran in kakšen je njen videz. Arnolj (2016) na spletni strani
podjetja OptiWeb navaja: »Raziskava je pokazala, da 75 % obiskovalcev ocenjuje
kredibilnost podjetja na podlagi kakovostne spletne strani oziroma trgovine«.
Spletno mesto vsebuje naslednje elemente, ki tvorijo celoto; Global Reach (2017) opredeli
naslednje osnovne elemente spletnega mesta:
 Logo – logo podjetja naj bo viden na vrhu spletne strani, saj predstavlja vašo znamko.
Logo vsebuje tudi funkcijo, da lahko potrošnika s klikom nanj vrne na domačo – primarno
stran.
 Navigacija – še ena pomembna lastnost spletnega mesta je poenostavljen in intuitiven
navigacijski meni v »glavi« strani. Če obstaja potreba in imamo obširno spletno mesto, naj
bo tukaj tudi iskalnik. Navigacijski meni služi kot zemljevid za pregled nad vsebino in
zmanjšuje možnost, da bi obiskovalci spletno mesto zapustili v zelo kratkem času.
 Poziv k dejanju (»call to action«) – je način, s katerim potrošnike usmerimo na mesto
prodajnega cikla oz. vzpostavimo neposreden stik. Gumbi za poziv k dejanju so lahko
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povezani s kontaktnimi obrazci, obrazci z naročnino in drugimi stranmi. Lažje kot
obiskovalec klikne gumbe za dejanja, večja je možnost, da bo ostal na strani.
 Družbeni dokaz (»social proof«) – priskrbeti in objaviti mnenja kupcev ter uspešne
produkte/projekte, ki jih imamo za povečanje zaupanja in prvega vtisa novih potrošnikov.
 Fotografije – ljudje najprej presojamo skozi oči in s tem, kar vidimo. Fotografije so tiste,
ki lahko prve prepričajo bodočega kupca in nanj naredijo vtis. Fotografija nekoga, ki se
ukvarja z našim produktom ali s storitvijo, bo veliko boljša kot statična klasična
fotografija predmeta. Fotografije naj bodo visoko kakovostne, svetle in spletnemu mestu
dodajo verodostojnost in integriteto (Shortie Designs 2014).
 Vsebina besedila – besedilo naj bo preprosto in brez zahtevnih industrijskih besednih
oblik. Besedilo naj bo pripravljeno glede na našo ciljno skupino.
 Noga strani – prav tako predstavlja pomembno vlogo na spletni strani. Dobro je, če je
noga internacionalna in vsebuje kontaktne podatke, povezave ter integracijo socialnih
platform. Obiskovalec bo tako lahko takoj stopil v stik z nami, pregledal ostale spletne
strani ter se z nami povezal na socialnih omrežjih (Global Reach 2017).
 »Landing page« – to je prva stran, na katero prispe uporabnik potem, ko je kliknil na našo
povezavo. Te strani so pripravljene z namenom, da klike in promet, ki ga določena
kampanja ustvari, pretvorijo v uspešen nakup (Andrus 2019).
Spletne trgovine, ki se ukvarjajo z elektronskim poslovanjem, pa dodatno vsebujejo naslednje
elemente:
 Spletna košarica, prijava – potem ko kupec izbere produkte, jih želi še enkrat videti,
preden jih dokončno potrdi (Web Solutions of America b. l.). Stranska košarica je dodatna
košarica, ki dodaja vizualno ponazoritev dogodka dodajanja izdelkov v košarico. Tako
lahko vsi obiskovalci (tudi tehnično manj vešči) vidijo, da se je nekaj zgodilo, ko so
izdelek dodali v košarico; v trenutku se lahko odločijo, ali nakup zaključijo ali pa
nadaljujejo z nakupovanjem (d/web 2019).
 Varnost in zasebnost – večinoma že vsaka spletna stran dan danes uporablja SSL protokol,
s katerim enkriptiramo podatke, ki prihajajo, in podatke, ki jih oddajamo na spletnem
mestu (Burch b. l.).
 Jasen pravilnik o vračilu izdelkov – najprej moramo poskrbeti za jasne opise produktov,
da kupci ne bodo razočarani, ko nekaj dobijo in so si to drugače predstavljali. Naslednja
stvar je jasen in enostaven postopek vračila z jasno navedenimi stroški. Ta postopek je
lahko tudi v digitalni obliki (Shortie Designs 2014).
 Blog – spletna mesta sedaj vključujejo bloge, s katerimi širijo svoje znanje in vsebino. Na
bloge se lahko potrošniki tudi naročijo ter redno pridobivajo nove informacije (Sukhraj
2017).
 Izbira načina plačila: kupci pri spletnem nakupovanju pričakujejo različne načine plačila
za storitev ali izdelek (d/web 2019).
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 Funkcija nakupa kot gost – večina spletnih strani uporablja zapletene registracije ob
nakupu. Te spletne kupce hitro odvrnejo pozornost in tako jih v zadnjem koraku pred
potrditvijo košarice izgubimo. Kupcem je tako treba ponuditi lažjo različico – nakup naj
končajo kot gost (Shortie Designs 2014).
 Poprodajne storitve – na voljo mora biti določen način za pomoč strankam, če imajo
vprašanja ali naletijo na težave. Dobro je, da je pomoč hitra ter rešuje primere v dobrem
časovnem okviru, da so stranke zadovoljne (Burch b. l.).
 Nakupovalne akcije, popusti in brezplačna poštnina so dobre prodajne taktike, da
privabljamo nove kupce in da obstoječi obstanejo čim dlje na našem spletnem mestu. To
so tudi najbolj pogosti vzvodi, ki jih iščejo potrošniki in zaradi katerih nakup opravijo
hitreje (Web Solutions of America b. l.).
Spletne strani imajo tudi svojo hitrost, s katero se naložijo. Dandanes je ta zelo pomembna in
lahko odloča o potencialnem kupcu, ki bo opravil nakup ali pa odšel. Hitrost spletne strani se
meri v času (v sekundah) od trenutka, ko jo vpišemo v brskalnik ali kliknemo, ter do časa, ko
se v stran naloži. Anderson (2020) navaja, da je povprečna hitrost med milijoni, ki so jih
preizkusili – 3,21 sekunde. Od 3 s naprej se stopnja obiskov prične drastično zmanjševati. Do
5 s smo izgubili že 38 % vseh obiskovalcev. Pri hitrostih spletnih strani resnično vsaka
sekunda šteje.
Hitrejša spletna stran je avtomatično tudi boljše pozicionirana v Googlovem iskalniku
(Anderson 2020).
Prav tako je pomembno, da ima stran odziven dizajn. Odziven dizajn pomeni, da se stran
lahko prilagodi glede na napravo, s katero jo želimo doseči (Anderson 2020).
Spletna stran je izdelana iz programske kode. »HTML« je programska koda, ki spletnemu
razvijalcu omogoča načrtovanje spletne strani. Vsi elementi (fotografije, opisi itd.), o katerih
smo spregovorili pred tem, pa so zapisani v programskem jeziku. Za dostop do spletnih strani
uporabljamo brskalnik (Chrome, Firefox, Safari in drugi). Spletne strani so zapisane v
programski kodi, da jih lahko prebere in prenese vsak brskalnik, ko spletni naslov (www...)
vpišemo v brskalnik. Vse te informacije, do katerih dostopamo, se nahajajo na strežnikih. To
so močnejši vzdržljivi računalniki, ki imajo sposobnost shranjevanja velike količine podatkov.
Pri njih lahko najamemo tudi gostovanje za našo spletno stran (Kimball b. l.).
Pri spletnih straneh je bistvenega pomena spletno pozicioniranje. V iskalniku lahko zasedemo
mesto na prvi strani, kar je najboljše, saj imamo tako 100 % možnost, da nas izberejo.
Pozicija na drugi strani prinese samo 20 % uporabnikov, na tretji strani pa samo 10 %. Na
spletno pozicioniranje vplivajo naslednji dejavniki: optimizacija »HTML« programske kode,
»SEO« optimizacija (optimizacija spletnih strani za iskalnike) ter ustrezna izbira ključnih
besed in fraz (Agencja Multimedialna eCreo b. l.).
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2.1.4 Spletni potrošnik
Spletni potrošnik je posameznik, ki dejavno in brez napora komunicira z internetno
povezanimi napravami. Takšen potrošnik tako izkorišča prednosti dostopa do veliko
podatkov, ki so mu na voljo na določenih napravah – telefon, računalnik itd. (Zigo 2016, 3).
Povezava potrošnikov z materialnim svetom se je nenehno razvijala preko digitalne
tehnologije. Nakupni vzorec potrošnikov, uporaba izdelkov in realne izkušnje so se
spremenile. Na primer, da smo v današnjem času, ko shranimo ali delimo podatke,
napredovali iz računalniške diskete na CD ter potem na USB-ključ. Danes to lahko storimo že
kar preko storitve shranjevanja v oblaku. Veliko potrošnikov je tako spremenilo tudi
nakupovalno vedenje in se s fizičnih nakupov preselilo na spletne. Digitalna potrošniška
kultura se razvija na podlagi ponavljajoče se in vzajemne izkušnje med spletom in svetom
brez spleta ter skozi posameznikove individualne družbene in poslovne prakse (Dey, Yen in
Samuel 2020, 2).
Nove tehnologije in rast prodaje iz leta v leto prinašajo nove zahteve in nove kupce. Novi
kupci zahtevajo večje udobje, večjo vrednost za nakup in vedno več različnih priložnosti
(KPMG 2017, 2).
Napredek na področju tehnologije, logistike, plačil, varnosti in zaupanja v navezi z razvojem
interneta in mobilnih tehnologij kot posledico prinaša vedenje, da določeni potrošniki ne
»gredo več po nakupih«, ampak to veliko bolj pogosto počnejo preko interneta (KPMG 2017,
2).
Spletno nakupovanje in potrošniki se delijo v različne generacije,2 generacijske skupine pa
gojijo različne vrednote, prioritete in nakupovalne navade. Pomembno je, da jih tržniki
proučijo in ponudijo temu primerne produkte in storitve (Bilgihan 2016, 103).
Ekonomisti so identificirali štiri različne generacijske demografije: t. i. »baby boomerji«,
generacija X, generacija Y (milenijci) ter generacija Z. Za vsako od generacij veljajo različne
politične in kulturne značilnosti, ki vplivajo na nakupovalne navade (Sales Floor b. l.).

Baby bommerji (1946–1964)
»Baby boomerji« so skupina, ki zaradi starosti najmanj podpira nove načine nakupovanja in
čutijo odpor do spletnih brskalnikov. »Baby boomerji« so med vsemi skupinami najbolj
premožni in jim zaradi visokih prihodkov ni treba »zbijati cene« in iskati akcij, kar je močna

Generacija je množica ljudi, ki je bila rojena v podobnem časovnem obdobju, je podobne starosti in
preživlja podobno fazo v življenju ter so jih zaznamovali podobni dogodki, trendi in napredki (Lister
2020).
2
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značilnost milenijcev in generacije Z, ki si jih bomo podrobneje ogledali kasneje (Sales Floor
b. l.).
Vojvodić (2019, 106) opisuje, da skupina izdelke raje izbira in kupuje v fizičnih trgovinah pri
poznanih in zaupanja vrednih prodajalcih. Izbirajo in nakupujejo izdelke za dobro počutje,
posebej so usmerjeni k svojemu zdravju. Z nakupovanjem se socialno povezujejo in
zmanjšujejo osamljenost.
»Baby boomerji« najbrž ne bodo razumeli oglasov na socialnih omrežjih, s katerimi spletni
ponudniki ciljajo na potrošnika, temveč so bolj odprti za neposredno trženje z osebnim
pristopom. Zmotita jih že nekoliko večja trgovina in preureditev polic z izdelki. Presenetljivo
pa ta generacija zapravi zelo veliko za nakup sodobne tehnologije (Lister 2020).

Generacija X (1965–1980)
Generacija X spada ravno med generacijo »baby boomerjev« in generacijo Y in velja za
manjšo in manj raziskano. Ta generacija s svojo majhnostjo preseneča. Kljub temu, da jih je
npr. na ameriškem trgu samo 25 %, ustvarijo 31 % celotnega ameriškega dohodka. Generacija
X za tržnike predstavlja problem, saj nakupuje bolj konzervativno in jih različne trženjske
taktike ne prepričajo. Prepričamo jih s praktičnostjo in dokazi o uspešnosti. Značilnost
generacije X je, da detajlno razišče (spletne) informacije o izdelku, pregleda mnenja in
izkušnje kupcev. Vsakršen dokaz o neprimernosti izdelka jih zlahka odvrne od nakupa. Pri tej
generaciji je posebej pomembno, da so izdelki in storitve na voljo preko interneta, da so dobro
SEO optimizirani ter da dajejo vtis dobre prezence znamke. Najboljši način, kako doseči to
generacijo, je elektronska pošta (Sales Floor b. l.). Generacija X je finančno odgovorna in išče
izdelke, ki prinašajo nizke stroške oz. dodatne popuste. Ta generacija bolj ceni spletno
nakupovanje (Vojvodić 2019, 107).

Generacija Y oz. milenijci
Generacija Y oz. milenijci uporabljajo internetne naprave v vsakem delu življenja. Milenijci
se za nakup odločijo na podlagi priporočila prijateljev in družine ter večino spletnih nakupov
opravijo v družbi, saj jim to predstavlja socialni dogodek (Vojvodić 2019, 108).
Produkte in storitve raziščejo preko interneta. Pri tem pa zavračajo tržnike, ki vseskozi
ponujajo produkte preko različnih kanalov in imajo raje interakcijo s prodajnimi sodelavci.
Milenijci komunicirajo preko socialnih platform, kot sta npr.: Facebook in Twitter, da dobijo
povratne informacije od trgovcev in drugih uporabnikov (Sales Floor b. l.).
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Za generacijo Y je značilno, da je usmerjena na dobre znamke in ne nakupuje znamk, ki
produkte proizvajajo množično. Generacija je potrošnik za luksuzne nakupe (Butcher, Phau in
Shimul 2017, 676).
Milenijci (21–34 let) so najbolj priljubljena skupina za tržnike. Ta generacija je odrasla s
procesom digitalizacije. Več kot polovica vseh anketiranih milenijcev (53 %) je izrazila
namero za nakup produktov iz vseh v študiji podanih kategorij.

Generacija Z
Generacija Z je rojena z digitalizacijo in tako ne pozna življenja »pred internetom«, zato je to
njihovo prvo orodje. Uporabniki se spoznajo na internet in preiščejo Google za primerjavo
cen, razpoložljivost in oceno izdelkov. Izdelke kupujejo, ko so ti v akciji oz. v razprodaji,
pogosto pa tudi počakajo, da se na trgu pojavi novejši izdelek. Generacija po nakupih dejavno
sodeluje pri posredovanju mnenj in ocenjevanju izdelkov ter pri promoviranju na socialnih
omrežjih (Yes Marketing 2017, 20).
Gre za generacijo, ki več časa preživi doma in na internetu kot zunaj. Nanje pomembno
vplivajo »influencerji« (vplivneži). Prodajalci se morajo resnično potruditi, saj so njihove
možnosti izbire neskončne in globalne (OC&C 2019).
Odnos različnih generacij do spletnega nakupovanja je obravnavala tudi spletna raziskava
KPMG (2017, 4), ki je obsegala 18.430 spletnih potrošnikov v starosti od 15 do 70 let iz
petdesetih različnih držav, ki so v zadnjih 12 mesecih kupili izdelek preko interneta.
Proučevala je njihove nakupovalne navade ter kako se te medgeneracijsko razlikujejo. V
ospredje spletnega nakupovanja postavlja tri generacije: »baby boomerje«, generacijo X in
generacijo milenijcev.
Izsledki raziskave (KPMG 2017) kažejo, da je generacija X največji spletni potrošnik.
Potrošniki te generacije so izvedli največ transakcij, v povprečju 19 na leto. Če to primerjamo
z milenijci, gre za kar dvajset odstotkov več. Vsekakor na to vpliva starostna stopnja
posameznika in njegov prihodek, generacija X je namreč že dobro situirana v svoji
službi/karieri in družinskem življenju ter tako že v osnovi nakupuje več glede na ostale.
Pričakujemo pa lahko trend naraščanja spletnega nakupovanja generacije milenijcev, ko bodo
ti situirani (KPMG 2017, 4).
Poleg tega v raziskavi ugotavljajo tudi, da je digitalna doba prinesla novosti in nove poslovne
modele, ki jih uporabljajo proizvajalci in prodajalci. Nove strategije prodaje tako niso več
vezane geografsko in s fizičnimi trgovinami, ampak so orientirane po željah potrošnikov in
virtualno brez meja (KPMG 2017, 4).
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Prav tako se močno razlikuje frekvenca nakupovanja glede na geografsko območje – Azija,
Severna Amerika in zahodna Evropa nakupujejo pogosteje, vzhodna Evropa, Rusija in
Latinska Amerika pa manj pogosto (KPMG 2017, 5). Moški in ženske na spletu nakupujejo
enako pogosto, vendar pa, presenetljivo, moški zapravijo več (npr. 220 USD vs. 151 USD)
(KPMG 2017, 5).
Generacija Y je tista, ki je neodvisna, samozadostna in ima veliko moč zapravljanja. Ta
generacija je po sebi zelo inovativna ter je odprta za nove izkušnje – se ne boji preizkusiti
novih storitev ali produktov. Generacija Y je na nek način zelo digitalno »naivna« in občuti
udobje v vsem digitalnem ter je obsedena s socialnimi platformami (Ladhari, Gonthier in
Lajante 2009, 114).
Raziskava The Nielsen Company (2014) je podala presenetljive rezultate. Generacija X v
raziskavi predstavlja kar 40 % delež sodelujočih, znotraj te generacije pa z naraščanjem
starost vse bolj upada nakup.
Raziskava (The Nielsen Company 2014) podaja rezultat, da so stopnje namer za nakup višje
in nižje pri različnih generacijah. Ugotavlja pa tudi, da nekdo, ki je enkrat opravil nakup in
postal spletni kupec, to ostaja tudi dolgoročno.
Medtem ko je generacijski splet spletnih nakupovalcev trenutno mlajši, je treba pri pripravi
načrtov za doseganje potrošnikov upoštevati potrebe vseh segmentov. Prihodnji porabniki z
največjo kupno močjo so tisti, ki so veliko bolj nagnjeni k digitalnemu nakupovanju. S staranjem
prebivalstva se bo povečevala skupina spletnih potrošnikov in spletna vidnost bo še naprej rasla.
Krepitev spletnega zaupanja v začetku pomeni osnovo za ohranjanje življenjske zvestobe med
kupci. (The Nielsen Company 2014, 12)

Podatki EU Scoreboard za leto 2017 so celo pokazali, da vedno več potrošnikov EU kupuje
preko spleta, prav tako se povečuje zaupanje v spletno nakupovanje iz tujih držav. V desetih
letih (2007–2017) se je spletno nakupovanje povečalo za kar 25,3 %. Sam proces spletnega
nakupovanja v Evropi so potrošniki v določenih delih še vedno ocenjevali kot težaven
(Evropska komisija 2017b, 91). Ankete so pokazale, da ima 13 % anketirancev težave s
plačilom, 10 % pa jih ima težave z dostavo kupljenih izdelkov v njihovo državo (Evropska
komisija 2017b, 106).
Znotraj dobaviteljev se za spletno prodajo v povprečju odločajo štirje od desetih. Veliko jih
ima pomisleke glede spletnih prevar, razlik in davkov ter drugih pravnih pravil. Evropska
komisija je na podlagi tega podala tudi predlog za enotne moderne digitalne pogodbe, ki bi
harmonizirale in poenostavile trgovanje (Evropska komisija 2017b, 120).
Še vedno je veliko potrošnikov, ki se ne zavedajo nakupnih pravic. Težave se pojavljajo
različno glede na države. Stopnja poznavanja pravic se močno razlikuje med posameznimi
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državami EU, tako npr. na Hrvaškem samo 36,2 % trgovcev pozna pravice, v Nemčiji pa je ta
odstotek bistveno višji in dosega 62,3 % (Evropska komisija 2017b, 20).
Načini spletnega nakupovanja potrošnika
V zadnjem letu in s prihodom epidemije Covid-19 smo priča vzponu uporabe mobilnih
naprav. Večina potrošnikov pri spletnem nakupovanju uporablja pametne mobilne naprave.
Glede na svetovno statistiko uporabe naprav je udeleženih 50,88 % mobilnih naprav ter
46,39 % računalnikov. Zanemarljiv delež (2,74 %) pa predstavljajo tablice (Merchant Savvy
2020).

Slika 2: Uporaba naprav – namizne vs mobilne vs tablične
Vir: StatCounter 2020.

Velike razlike glede izbire naprav se pojavljajo po posameznih regijah. Azija bolj ceni
pametne telefone in z njimi ustvari dvakrat več nakupov kot ostale regije. Znotraj Azije
najbolj izstopa Kitajska, kjer 26 % kupcev opravlja spletne nakupe preko pametnih telefonov
(KPMG 2017, 12).
Glavni razlog, zakaj je to na Kitajskem tako priljubljeno, je v razvitosti platform in različnih
možnosti plačil, tako preko spleta kot tudi v klasičnih trgovinah. Kitajci zelo zaupajo v te
sisteme. Drug pomemben razlog je, da so pametni telefoni zelo dostopni, proizvajalci se
namreč nahajajo neposredno na Kitajskem in ponujajo zelo nizke cene. Ne nazadnje pa je
veliko potrošnikov preskočilo na e-nakupovanje, saj jim trgovine in znamke niso bile
dostopne, mobilno nakupovanje pa prinaša ravno to (KPMG 2017, 12).
V zadnjem času smo priča tudi porastu novega trenda, ki povezuje potrošnika »brez
povezave«. Potrošnik »brez povezave« je tisti, ki sicer nakupuje fizično v lokalni trgovini, a
pri nakupu uporablja spletne (najpogosteje mobilne) platforme. V danem trenutku, ko gledajo
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nek izdelek, preverijo njegovo ceno tudi preko spleta ter ocene, ki so jih uporabniki podali o
produktu (KPMG 2017, 13).
Mobilni telefon tako danes ne deluje več samo za medsebojno komuniciranje v obliki klica ali
besedilnega (sms) sporočila. Veliki mojstri trženja vidijo mobilne telefone kot veliko
priložnost, saj lahko z njimi pridobijo čas in pozornost potrošnikov, ki jo potrebujejo. Velika
agresivna podjetja postavljajo spletne strani za nakupe, razvijajo mobilne aplikacije ter
privabljajo ogromno potrošnikov. Dogaja pa se, da se kljub temu dejanski nakup in
transakcije preko mobilnih naprav izvedejo zelo redko (Musa idr. 2015, 1).
2.2

Elektronsko poslovanje

Groznik (2015) elektronsko poslovanje opredeli kot obliko poslovanja, kjer stranke niso
prisotne fizično in poslovanje opravijo elektronsko. Elektronsko poslovanje je torej vsaka
oblika poslovanja, ki za medsebojne transakcije uporablja IKT tehnologijo. Če poenostavimo
je torej elektronsko poslovanje vsaka oblika poslovanja, ki se dogaja na spletu.
Pogosto prihaja do zamenjave pojmov e-trgovina (»e-commerce«) ali e-poslovanje (»ebusiness«). E-trgovina se navezuje na transakcije blaga ali storitev med potrošnikom in
prodajalcem, medtem ko e-poslovanje obsega celoten proces, ki je potreben za spletno
poslovanje (Diaz b. l.).
Elektronsko poslovanje nam omogoča, da s pomočjo tehnologije pridobivamo različne
informacije o izdelku in nam olajša poslovanje, saj omogoča različne načine plačevanja in
druge ugodnosti. Spletno poslovanje poteka med različnimi udeleženci na različnih ravneh,
npr. elektronsko poslovanje med državami, podjetji ali potrošniki (Zorzo, Božičnik in
Ladstaetter 2014, 7).
Elektronsko poslovanje je tudi močno povezano z razvojem interneta, zato je to velikokrat
definirano tudi kot izvajanje posla preko elektronske oz. računalniške mreže z internetom.
Razsežnosti in možnosti za rast podjetij, ki jih omogoča spletno poslovanje, so z internetno
povezavo tako neskončne (Shehata in Montash 2019, 392).
S tem pa sta močno povezana tudi proces digitalizacije in digitalne transformacije, ki
predstavljata ključ do sprememb predvsem v poslovnem svetu, saj kreirata tehnologije, ki
vplivajo na celotno družbo (Rachinger idr. 2019, 1145).
Razlika med klasičnim poslovanjem in elektronskim poslovanjem
Pri klasičnem poslovanju se informacije pretakajo od osebe do osebe, medtem ko so pri
elektronskem poslovanju informacije na voljo digitalno in prenos informacij poteka fizično od
osebe do osebe v zelo zmanjšanem ali ničnem obsegu.
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Pri klasičnem poslovanju komuniciranje in transakcije potekajo sočasno in je za vsako
transakcijo potrebna ročna odobritev. V elektronskem poslovanju so lahko komuniciranje in
transakcije asinhrone, celoten proces pa poteka avtomatizirano (Educba b. l.).
Elektronsko poslovanje lahko obdrži enotno strategijo, medtem ko je pri klasičnem strategijo
težje vzpostaviti, še težje pa obdržati.
Pri klasičnem poslovanju je uspešnost odvisna od sposobnosti osebe, saj temelji na osebnem
stiku in pristopu. V e-poslovanju pa je ta večinoma neodvisna od posredovanja osebe. Eposlovanje namreč ponuja spletno stran ali platformo, na kateri so dostopne vse informacije
za potrošnike, posledično pa omogoča tudi globalno razsežnost (Tutorials Point b. l.).
V okviru spletnega poslovanja poznamo naslednje načine (Groznik, Trkman in Lindič 2009,
2):
 B2B – poslovanje med podjetji – podjetja trgujejo med seboj z dobrinami ali izdelki;
 B2C – poslovanje med podjetjem in potrošnikom; to poteka preko spletnih prodajaln, kjer
so dostopne informacije, izdelki in storitve; predstavlja prodajo oz. transakcijo med
podjetjem in potrošnikom;
 G2B – poslovanje med vlado in podjetjem; takšen način se uporablja pri specifičnih
storitvah, ki jih država potrebuje in jih potem določeno podjetje izvede;
 C2C – poslovanje med potrošniki; v praksi se pojavlja, ko potrošniki preko različnih
spletnih strani oz. elektronskih internetnih medijev prodajajo drugim (primer Bolha.com);
 C2B – poslovanje potrošnik za podjetje – gre za transakcijo informacij, izdelkov ali
storitev, ko te opravi končni potrošnik za podjetje.
Nanehkaran (2013, 191) opiše naslednje prednosti in slabosti spletnega poslovanja:
 Prednosti spletnega poslovanja:
 nakupovanje 24/7: nakupujemo lahko kadar koli, prav tako lahko prodajamo – npr.
med tem, ko smo na počitku, se lahko odvija prodaja preko naše spletne strani;
 zmanjšanje stroškov: v mnogih primerih lahko stroške prepolovimo, če smo npr.
izvajalec pesmi, lahko pesem v zameno za spletno plačilo proda preko spletnega
prenosa in s tem izniči stroške dostave ter fizične dobrine (npr.: CD, USB);
 preprosto vodenje podjetja; pri elektronskem poslovanju ne potrebujemo fizične
trgovine, ni treba, da nas potrošniki fizično obiščejo, vse si lahko ogledajo preko
spleta;
 primerjava cen; vsak potrošnik lahko kadar koli preveri cene med različnimi spletnimi
trgovinami; večinoma lahko v spletni trgovini pridobi tudi pristopne popuste, česar v
fizičnih trgovinah ni.
 Slabosti spletnega poslovanja:
 varnost – ena izmed največjih slabosti na spletu je varnost. Obstaja namreč veliko
strani, katerih namen je zgolj pridobiti naše podatke ali denar in so t. i. »scami«;
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 jamstvo – z nakupom preko elektronskega poslovanja ni garancije, da bo izdelek
kakovosten in bo lahko v resnici videti drugače kot na fotografiji; razlikujejo se npr.
barva ali kakovost materiala, izdelek se npr. lahko že med transportom poškoduje;
 socialna razmerja – spletno nakupovanje zmanjša našo socialno vključenost;
 vpliv – elektronsko trgovanje je način poslovanja, ki vsebuje predhodne metode in
sloge transakcij; vpliva na številne vidike, kot so ekonomija, finance, trženje,
računalništvo itd.

2.2.1 Varnost na spletu
V e-trgovanju se uporabljajo najnovejše tehnologije, da bi zadostile pogojem spletnih
transakcij. Rešitve so posledica dolgoročnih raziskav procesa spletnega trgovanja, pri tem pa
obstajajo različni sistemi, ki zaznavajo in preprečujejo prevare ter poskušajo zagotoviti
varnost pri e-poslovanju. Ena ključnih varnostnih skrbi je, da osebne in finančne podatke o
potrošniku oz. stranki nepooblaščeno pridobi tretja oseba (Miyazaki in Fernandez 2000, 56).
Varnost informacije (ali osebne ali finančne) ter posledično celotne spletne transakcije je pri
spletnem nakupovanju popolnoma odvisna od tehnologije (Miyazaki in Fernandez 2000, 57).
Poseben pogled na varnost predstavljajo tudi t. i. »buy buttons«. To so gumbi, s katerimi
lahko opravimo takojšen nakup (v dveh korakih). Ti gumbi so še posebej priljubljeni na
socialnih platformah. Z enostavnostjo teh gumbov želijo zaupanje in varnost prikazati vse več
uporabnikom (Martínez-López idr. 2020, 1).
Digitalna ekonomija, demokracija in vsa družba je trenutno odvisna od stabilnosti in varnosti
v kibernetskem prostoru. Tehnologije enkripcije so potrebne za zaščito podatkovne
zasebnosti, preverljivih spletnih strani in varnosti vseh spletnih transakcij (DeNardis 2017, 2).
Ker so danes že vsi fizični objekti oz. naprave – npr. avto … – povezani v internet, je varnost
vseh ljudi odvisna od kibernetske varnosti. Zaupanje v digitalno infrastrukturo je sedaj
ključnega pomena za komuniciranje, izobraževanje, bančne storitve in na koncu tudi spletno
nakupovanje (DeNardis 2017, 2).
Kibernetska varnost je pomembna za vse ljudi, ne samo za tiste, ki uporabljajo internetne
storitve. Lahko se npr. zgodi podatkovni napad na bližnjo trgovino ali se njihov TVsprejemnik »spremeni« v video-nadzorno napravo (DeNardis 2017, 2).
Na svetu obstaja internet na površju (»surface web«), tega uporablja večina uporabnikov. Če
si predstavljamo ledeno goro v vodi, ta del gleda iz vode in predstavlja 0,03 % vseh
razpoložljivih informacij. Veliko več informacij in preostalo pa je del ledene gore, ki je pod
vodo. Ta internet se imenuje »deep web« (globoki internet) (Chertoff in Simon 2014, 30).
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»Globoki internet« vsebuje strani in omrežja, ki niso dostopna regularno preko Googla. Tukaj
lahko najdemo baze podatkov, akademske revije in zasebna omrežja itd. Vse to je dostopno
na spletnih straneh, ki niso indeksirane in običajno dosegljive preko klasičnega spleta. Temni
splet – »dark web« – »undernet« – »invisible web« in »hidden web« pa je del »deep weba«, ki
je namerno skrit, saj se na njem pojavljajo vsebine, ki spodbujajo h kriminalu, drogam,
nelegalnim poslom itd. (Chertoff in Simon 2014, 30).
V zadnjih letih je vse več orodij za nadzor klasičnega interneta, medtem ko tega v »dark
webu« ni.

Slika 3: Ledena gora interneta
Vir: Hafez 2020.

»Dark Web« je prav tako prevladujoč kanal za vlado, preko katerega si lahko skrivno
izmenjuje dokumente, za novinarje, ki se s tem lahko izognejo cenzuriranju, in za dizidente,
da se izognejo nadzoru avtoritarnih režimov (Hafez 2020).
Anonimno komuniciranje ima pomembno vlogo v političnem in socialnem diskurzu, saj
veliko posameznikov želi skriti identiteto zaradi političnega ali ekonomskega maščevanja oz.
povračila (Chertoff in Simon 2014, 32).
Kraja identitete pomeni ilegalno oz. »neavtorizirano« uporabo osebnih podatkov nekoga
drugega za našo korist. Poznamo različne kraje identitet – finančno, zdravniško – uporaba
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zdravniških podatkov o nekom, kraja identitete za kriminalna dejanja, sintetična kraja
(združene različne kraje), otroška kraja, vozniška kraja in davčna kraja (Irshad in Rahim
Soomro 2018, 44).
Varnost pri spletnem nakupovanju je odvisna predvsem od d veh dejavnikov: zasebnosti in
varnosti. Zasebnost je tista, ki onemogoča nadzorovanje podatkov, dejavnik varnosti pa
preprečuje dostop neavtoriziranih oseb do podatkov (Patil 2017).
Najpogostejši napadi in grožnje, ki se pojavljajo v okviru varnosti pri spletnem nakupovanju,
so zlasti:
 prevara potrošnika – najbolj enostaven in najbolj učinkovit način je prevara s pomočjo
metode socialnega inženiringa. Ta prevara vsebuje nadzor nad potrošnikom in zbiranje
podatkov o potrošniku. To na primer poteka tako, da posameznik ali skupina ljudi ustvari
lažno spletna stran, preko katere pridobiva potrošnikove podatke in gesla. Možno je, da je
potrošnik uporabil enako geslo še drugje in to prevaranti izkoristijo (Patil 2017, 101);
 ugibanje gesel – napadalec poskuša ugotoviti geslo. Ta napad se izvaja avtomatsko s
pomočjo programa, ki preizkuša različna gesla, pri čemer lahko uporabi celoten slovar.
Obstaja pa tudi ročno ugibanje gesla, ko napadalci na primer vedo, da potrošniki kot gesla
uporabljajo imena svojih otrok ipd. (Patil 2017, 101);
 neavtoriziran dostop – ločino aktiven in pasiven neavtoriziran dostop. V pasivnem
neavtoriziranem dostopu hekerji prestrežejo komunikacijske kanale za iskanje skrivnosti
oz. vsebin, s katerimi bi lahko škodovali. V aktivnem neavtoriziranem dostopu pa hekerji
modificirajo sistem oz. datoteke z namenom manipulacije oz. spreminjanja. Nekateri
trenutni primeri izkoriščajo pomanjkljivo šifriranje domače internetne povezave,
domačega spletnega bančništva itd. Pojavljajo se tudi različni virusi, ki kradejo finančne
podatke z diskov ali z USB ključkov (Gupta in Dubey 2016, 229);
 DOS napadi – hekerji uporabljajo različna orodja, s katerimi napadejo računalnik ali
omrežje s tisoči elektronskih sporočil (e-maili). Različni virusi, črvi in trojanski konji se
nato samodejno širijo in delujejo v ozadju, kjer jih uporabnik ne zazna (Gupta in Dubey
2016, 230);
 kraja in prevare – prevara se zgodi, kadar so ukradeni podatki uporabljeni in modificirani.
Kraja programske opreme obsega ilegalno kopiranje s strežnikov podjetja. Ena izmed
metod je tudi vdor hekerjev v strežnik, kjer zbirajo podatke o kreditnih karticah in osebne
podatke tistih, ki so opravljali spletne nakupe (Gupta in Dubey 2016, 230).
Raziskave kažejo (Gupta in Dubey 2016), da je potrošnikov spletni nakup močno povezan z
njegovim zaupanjem v spletno stran. Razvoj zaupanja ne vpliva samo na namero za nakup,
ampak tudi na dolgoročno profitabilnost posameznega kupca – npr. pogostost obiskovanja
spletne strani (Gupta in Dubey 2016, 231).
Trenutne tehnologije, ki se uporabljajo za varnost pri spletnem nakupovanju, so:
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 Požarni zid – personaliziran požarni zid lahko nadzoruje, usmerja ter filtrira internetni
promet, ki prihaja do nas (Grace Johansen 2020).
 Dva načina enkripcije podatkov:
 Simetrična enkripcija – pri tej obliki enkripcije je uporabljen en ključ za enkripcijo in
dekripcijo sporočil. Ta enkripcija je učinkovita, če je ključ skrit pred »prisluškovalci«
(Hussain 2013, 5).
 Asimetrična enkripcija – poznana tudi kot kriptografija z javnim ključem, se od
simetrične razlikuje po tem, da sta uporabljena dva ključa (javni in zasebni) – eden za
enkripcijo in drugi za dekripcijo. Javni ključ je poznan vsem, medtem ko zasebni ključ
pozna samo uporabnik in mora ostati skrit (Hussain 2013, 6).
 SSL oz. »secure socket layer« – pogost protokol, ki se uporablja ob prenašanju informacij
pri spletnem nakupovanju. Kadar uporabljamo SSL, so zaščiteni tako prodajalci kot tudi
potrošniki. Podatki se shranijo na strežniku, za dostop pa je potreben SSL certifikat. SSL
certifikat proizvajajo podjetja, ki lahko zagotovijo popoln proces enkripcije. SSL certifikat
je dokazilo o tem, da je strežnik to, za kar se prikazuje, da je (Hussain 2013, 6). SSL služi
tudi za kodiranje podatkov. Podatke kodira tako, da postanejo neprepoznavni za tiste, ki bi
jih želeli zlorabiti. Kadar smo na zaščiteni SSL strani, lahko to prepoznamo po naslovu, ki
se začne s »https://«, prav tako je v brskalniku poleg naslova tudi ključavnica. Program
kodira podatke, ko jih pošilja naprej in komunicira s stranjo. Postopek ne more biti v
celoti izpeljan samostojno, zato je še vedno potreben nekdo na drugi strani, ki transakcijo
potrdi (Mohamed in Zeki 2015, 560).
 Digitalni podpis temelji na kriptografski metodi z javnim ključem v kombinaciji s
šifriranjem podatkov, kot sta MD-5 in SHA-1. Digitalni podpisi se izvajajo za preverjanje
izvirnosti in vsebine spletnih transakcij. Ta prenaša podatke med potrošniki in prodajalci,
ki dokazujejo svojo identiteto v transakciji in tako zagotavljajo delovanja brez zavrnitve.
Digitalni podpis deluje kot običajen, »napisani podpis« in zagotavlja, da se je podpisani
strinjal z dokumentom oz. ga napisal. Digitalni podpis ima večjo zaščito kot navaden.
Prejemnik sporočila lahko z digitalnim podpisom ugotovi, ali sporočilo res izvira od
podpisnika in ali je bilo modificirano oz. zlorabljeno. Digitalnega podpisa ni mogoče
zavrniti oz. kasneje ni mogoče uveljavljati, »da je bil ponarejen«. Digitalni podpis torej
zagotavlja verodostojnost in integriteto digitalnih sporočil tako za prejemnika kot tudi za
pošiljatelja. Z digitalnim potrdilom zagotovimo tistim, s katerimi sodelujemo, da smo
avtentični (Hussain 2013, 7).
 Pametne kartice – pametne kartice so po obliki videti kot klasične bančne kartice, vendar
vsebujejo prostor za shranjevanje informacij. Po navadi imajo vgrajen tudi čip. Delimo jih
na dva tipa: prvi tip so mikroprocesorske kartice, drugi tip pa so spominske kartice.
Pametne kartice omogočajo avtorizacijo na najvišji ravni (Rouse 2018).
 Digitalni denar (»digital cash«) – digitalni denar je elektronska oblika plačila z načinom,
da se denar prenese iz enega računa na drugega (Gao 2000). Kupec bo ob nakupu poslal
sporočilo o digitalnem kovancu, šifrirano z zasebnim ključem, ki vsebuje naslednje
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informacije: njegovo identiteto, količino kovancev, internetni naslov, njegovo serijsko
številko in datum izteka. Zapis je shranjen zato, da se zagotovi, da kovanec ni uporabljen
dvakrat. Digitalni kovanec je tudi šifriran z javnim ključem trgovca. Trgovec dešifrira
digitalni kovanec s svojim zasebnim ključem in sporočilo preveri. Izdajatelj mora preveriti
serijsko številka digitalnega kovanca za potrditev, da je ta še vedno aktualen in še ni bil
porabljen. Izdajatelj nato kreditira bančni račun trgovca z valuto in nato prekliče serijsko
številko.
Vsekakor bi morali biti, kadar odpiramo novo mesto za spletno prodajo, zasebnost in varnost
na prvem mestu.
2.2.2 Plačilni načini
Doba inovativnih tehnologij in digitalnih inovacij je v poslovno okolje prinesla dinamične
spremembe. Način poslovanja s transakcijami se spreminja iz denarnega v digitalnega.
Elektronski način plačila ne prihaja, da bi nadomestil denarnega, ampak da bi tega poenostavil
in izboljšal (Fatonah, Yulandari in Wibowo 2018, 1).
E-plačilni sistem prinaša lažje obvladovanje transakcij in procesov med potrošniki in
prodajalci (Fatonah, Yulandari in Wibowo 2018, 1). Zanesljiv digitalni plačilni sistem prinaša
hitrejša plačila, boljšo sledljivost, pregledne transakcije, krajše časovne vložke, prihranek
stroškov in, kar šteje največ, večje zaupanje med uporabniki.
Spletno nakupovanje skupaj z vzponom interneta in digitalizacijo poslovanja prinaša načine
plačil, kot so elektronski denar, debetne kartice, kreditne kartice, brezstično plačevanje,
mobilne denarnice in druge oblike spletnih transakcij. Število storitev mobilnih plačil
vsakodnevno narašča. Ali te prinašajo izboljšave za prihodnost v navezi s sodobno
tehnologijo? (Khan idr. 2017, 256)
Vedno večji napredek mobilnih tehnologij ter večje hitrosti interneta omogočajo uporabo
naprav praktično vsepovsod ter preprečujejo omejenost na »branje elektronskih sporočil« ter
»surfanje po internetu«. Z vse večjo participacijo interneta v vsakdanjem življenju postajajo
potrošniki »navajeni« na »online« prodajo ter nakupovanje. Potrošniki porabljajo in
uporabljajo denar preko interneta. Od starejšega gotovinskega poslovanja se je poslovanje
razvilo v »online plačilni sistem« oz. »e-plačilni sistem« (Khan idr. 2017, 256).
»Online« plačilni sistem je termin, ki opisuje mnogo načinov različnega poslovanja
(Bezhovski 2016, 127). Spletno plačevanje je zelo široko, saj obsega e-bančništvo, mobilna
plačila, e-gotovino, internetno bančništvo, spletno bančništvo, e-posredništvo, e-finance in
drugo. Skozi razvoj so različni raziskovalci prišli do naslednjih razlag, navedenih v
nadaljevanju.
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Ogedebe in Jacob (2012, po Fatonah, Yulandari in Wibowo 2018, 2) opredelita elektronski
plačilni sistem kot vsak tip transakcije denarja preko interneta. Elektronski plačilni sistem je
torej plačilni mehanizem, ki uporablja elektronski medij in ne vsebuje denarja v gotovini.
Storitev za elektronsko plačilo je na voljo preko spletnega uporabniškega vmesnika, ki
strankam omogoča dostop na daljavo, upravljanje njihovih bančnih računov in transakcij
(Fatonah, Yulandari in Wibowo 2018, 2).
Če povzamemo v splošnem, je sistem denarne izmenjave med prodajalcem in kupcem v
omrežju s pomočjo različnih digitalnih finančnih inštrumentov – npr. kreditne kartice, PayPal,
elektronski čeki, ki jih podpirajo banke oz. zakoniti ponudniki storitev.
Zgodovina elektronskega sistema plačil sega v 20. stoletje; nadomestil je način plačevanja s
čeki in kreditnimi karticami, ki so leta 1990 postale popolnoma elektronske (Khan idr. 2017,
258).
V splošnem lahko način plačila razdelimo na dve vrsti: prvo v pogledu plačila prek
internetnega bančništva – »Gateway« (IBPG) in drugo kot plačilo preko zunanjih platform.
Prvi je neposreden način plačila in ga stranka razume znotraj ogrodja spletnega poslovanja ter
je neposredno povezan z banko. Pri drugem pa gre za praktično menjavo denarja z računa
kupca na naročilo prodajalca s pomočjo tretjih platform. Sistem IBPG deluje med banko in
internetom in je razvit zato, da upravlja plačilo in avtorizacijo. IBPG je povezava med
kupcem, prodajalcem in banko. Spletni način IBPG ne more obstajati brez prehoda za plačila
(»Gateway«) (Khan idr. 2017, 258).
Obstajajo naslednji tipi spletnega načina plačil:
 Kreditne kartice. Kreditne kartice so najbolj priljubljena oblika digitalnih plačil. Sprva
niso bile tako priljubljene zaradi nezaupanja v varnost njihovega delovanja. Največja
prednost kartic je enostavnost transakcij in uporabe kjer koli in kadar koli na svetu. Za
njihovo uporabo ne potrebujemo programske opreme ali posebnih naprav. Avtentičnost
kartice je podana z imenom, številko kartice in datumom izteka. V kasnejši fazi so
podjetja, kot npr. Mastercard, že razvila različna gesla za spletne nakupe, ki si jih lahko
nastavimo (Khan idr. 2017, 258).
 Debetne kartice. Tudi debetne kartice so na svetu zelo priljubljene. Lastnik debetno
kartico kupi neposredno preko banke in sredstva se prenesejo iz bančnega račun. Če
pogledamo časovno, v tem sistemu potrošnik nalaga denar predhodno, potem pa ga
porabi, ko ga potrebuje oz. opravi nakup (Khan idr. 2017, 258). Hiba debetnih kartic je, da
jih ni mogoče uporabljati za plačevanje na spletu (v osnovi so namenjene za klasično
poslovanje) in mednarodno. Stroški v primerjavi s krednimi karticami pa so občutno nižji.
Višjo raven varnosti dosegajo zaradi obsežne identifikacije, ki jo zahteva banka (Khan idr.
2017, 259).
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Od leta 2010 se uporaba kartic kot plačilnega instrumenta najhitreje povečuje, kar je
razvidno iz dejstva, da se je uporaba čekov v zadnjih 13 letih zmanjšala. Debetne kartice
izstopajo med drugimi vrstami plačilnih instrumentov in predstavljajo največji delež
(45,7 %) brezgotovinskih denarnih menjav na svetu in so v letu 2014 uvedle najhitreje
rastoče (12,8 %) plačilne instrumente. Ti statistični podatki kažejo na dejstvo, da kartice
v primerjavi z drugimi plačilnimi instrumenti zagotavljajo varnost in udobje ter
združljivost z novimi podjetji za gradnjo inovativnih serij zaradi njihove enostavne
plačilne infrastrukture (Khan idr. 2017, 259).
 Mobilna plačila. Takšna plačila se večinoma izvajajo preko pametnih mobilnih telefonov.
Ta plačila prinašajo znižanje stroškov transakcij in večjo varnost. Takšen način plačila je
podjetjem omogočil zbiranje informacij o njihovih potrošnikih in nakupih. Mobilni
plačilni sistemi so se razvili zaradi priljubljenosti mobilne tehnologije in njene uporabe.
Mobilna plačila se uporabljajo tako za večje kot tudi za manjše transakcije (Khan idr.
2017, 259).
 Mobilne denarnice. O mobilni denarnici govorimo, kadar pametni telefon deluje kot
usnjena denarnica. Pametni telefon deluje kot plačilno sredstvo in vsebuje digitalne
kupone, kartice, denar in račune. Uporabniki si na telefon namestijo aplikacijo, s katero
lahko opravljajo fizične ali spletne nakupe. Danes so na voljo že različne tehnologije, kot
npr. NFC, ki omogočajo nakupe v mestnih živilskih trgovinah s telefonom, kot da bi
nakup opravili s plačilno kartico (Khan idr. 2017, 259).
 E-denar. Na trgu so se pojavili različni sistemi za digitalni denar (npr. »CyberCash«,
»DigiCash«). Ti sistemi se niso dolgo obdržali, saj jih družba ni podprla. Namesto tega so
tako v uporabi vse bolj priljubljene kombinacije s plačilnimi karticami in dodatno
avtorizacijo. Takšen način uporabljajo tudi podjetja (Khan idr. 2017, 259).
 Pametna kartica. Pametna oz. »čip kartica« je opremljena s pametnim čipom, na katerega
se lahko »naloži« denar in potem z njo izvedemo plačilo računa oz. transakcijo. Pametna
kartice lahko shranjujejo podatke o prometu. Za avtorizacijo uporabljajo PIN sistem. Tak
primer je npr. gotovinska kartica Visa (Khan idr. 2017, 258).
Implementacija pametnih načinov plačevanja prinaša številne prednosti tako za prodajalce kot
za kupce.
Pri spletnem poslovanju gredo transakcije skozi poseben »prehod« (»Gateway«). Ta prehod
povezuje finančno institucijo s prodajalcem. Takšen način potrošniku zagotavlja varnost in
kredibilnost. Plačilni prehod omogoča dostop do nacionalnega bančnega sistema in poti ter
preverja podrobnosti plačil. Praktično deluje kot kodiran kanal, ki uspešno prenese transakcijo
iz domačega osebnega računalnika (PC-ja) do banke za overjanje in bančni podpis. Sistem
potem pošlje podatke nazaj kupcu, ki zaključi in potrdi naročilo (Khan idr. 2017, 260).
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Slika 4: Proces spletnega nakupa
Vir: Khan idr. 2017, 260.

Različni ponudniki prehodov ponujajo različne storitve. Nekateri pokrivajo različne valute,
stroške, varnost in podporo. Tukaj nastopajo tudi različne provizije transakcij, ki so lahko
fiksne, ali pa tudi takšne, ki si vzamejo določen odstotek od celotnega zneska (Khan idr. 2017,
259).
Močno priljubljeni spletni (internetni) plačilni sistemi so npr. PayPal, Skrill, WorldPay,
WePay itd. Ponudnik storitve plačil je nekdo, ki ponuja spletno storitev plačevanja. Ta sistem
prepoznava transakcije in izmenjave med kupci in prodajalci.
Za primer si oglejmo dobro poznano spletno trgovino Mimovrste; ta uporablja pet možnih
načinov plačila (Mimovrste b. l.a):
 plačilo ob povzetju – plačilo izvedemo ob prejemu blaga,
 plačilo po predračunu – nakazilo na račun podjetja po prejetem predračunu/ponudbi,
 plačilo preko spleta s plačilno kartico – Visa/Mastercard,
 Diners klub – plačila s karticami Diners,
 nakup na obroke – hitri kredit – naročite preko spleta, nato pa se oglasite v njihovi
prodajalni, kjer vam uredijo kredit.
Izzivi spletnih plačilnih sistemov so (Khan idr. 2017, 266):
 Infrastruktura. Napredna infrastruktura je bistvenega pomena, da se lahko vse večje
število transakcij izvaja in da je takšen način poslovanja sploh mogoč. V nekaterih
državah določeni deli še nimajo razvite infrastrukture in telekomunikacij, ki bi omogočale
elektronsko poslovanje in razvoj elektronskih sistemov.
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 Regulacija in pravne težave. Nacionalno, pokrajinsko ali globalno urejeni zakoni in
standardi so ključni za delovanje spletnih plačilnih sistemov. Pomembna področja, ki jih
je treba redno spremljati, so davčne utaje ter nadzor nad e-denarjem, bankami in
organizacijami. Centralne banke morajo imeti pregled nad plačilnimi sistemi, kupci in
informacijsko zaščito sistemov.
 Socialno-kulturne raznolikosti. Socialno-kulturne raznolikosti vplivajo na uporabo
različnih vrst plačil. Treba pa je zgraditi orodje in sistem, ki lahko deluje globalno.
Razhajanje v družbah, različne stopnje varnosti ter napredek med posamezniki le
povečujejo razlike med sistemi. Potrošnikovo zaupanje najprej v klasične načine
plačevanja povečuje zaupanje tudi v nove sisteme. Novi sistemi tako ne morejo prodreti
na trg, dokler ti niso res zaupanja vredni in jih potrošniki ne podprejo.
 Varnost spletnih sistemov plačevanja. Ko govorimo o informacijskih sistemih, je varnost
resnično tista, ki je na prvem mestu. Varnost takšnih sistemov vključuje metodologijo,
tehnologijo in različne prakse, ki zagotavljajo, da so podatki zavarovani.
Veliko je še prostora za razvoj plačilnih sistemov na področju spleta. Pri tem bo imel ključno
vlogo razvoj novih tehnologij.
Tehnologija »peer to peer« bi lahko tudi v regijah v razvoju razširila spletno poslovanje izven
transakcij na drobno. Prehod na brezgotovinsko družbo je treba začeti pri majhnih plačilih,
kot so npr. parkirnina, cestnina, prodajni avtomati itd. Te storitve so neprijetne zaradi majhnih
prispevkov in stroškov. Ob novih tehnologijah in novih načinih plačilnih sistemov je pri teh
najprej treba poskrbeti za varnost, da se ne bi novi načini sprevrgli v prevare plačilnega
omrežja in izkoriščanje podatkov (Khan idr. 2017, 268).

2.2.3 Dostava
Spletne trgovine v današnjem času sodelujejo in delujejo v povezavi s pošto in drugimi
globalnimi špediterji, npr. DHL, Fedex, UPS. Špediterji so vitalnega pomena, saj
predstavljajo končni stik s potrošnikom. Spletno nakupovanje namreč prinaša dostavo
neposredno do naših vrat (Trimble, Chilumani in Sibangiso 2015, 358).
Slovenija je z letom 2014 kot ena prvih v Evropi zaradi porasta spletne trgovine pričela s
prenovljenim delovanjem pošte. Za sodelovanje sta se organizirali Pošta Slovenije in carinska
uprava ter skupaj uvedli novosti in postopke na tem področju. Star sistem je namreč deloval
ročno in zelo počasi, prav tako pa ni bilo poskrbljeno za varnost. Nov sistem danes omogoča
avtomatiziran proces carinjenja ter dostave pošiljk. Prav tako se je z novim sistemom
zmanjšal dostavni čas iz nekaj tednov na nekaj dni oz. celo nekaj ur. Takšen sistem omogoča
brezpapirno poslovanje ter sledenje pošiljkam. Sistem lahko prepoznava tudi nevarne pošiljke
in jih samodejno izloči. Slovensko rešitev so prepoznali širše v Evropi, kot pomembno in kot
primer dobre prakse pa jo je prepoznala tudi Evropska komisija (Pošta Slovenije 2017).
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Evropski poštni sektor je pomemben del ekonomije EU. Sektor prehaja skozi velike
transformacije (Ballebye Okholm idr. 2019, 13):
 vedno več uporabnikov komunicira digitalno in nakupuje preko spleta,
 več paketov in manj pisem,
 spremembe na področju konkurence: digitalne alternative in nova podjetja v paketnem
segmentu,
 več poudarka na okolju: poštni sektor najbolj vpliva na emisije,
 transformacija poštnih operaterjev – ponudba novih, učinkovitejših rešitev in modelov.
Segment elektronskega poslovanja v Evropi je trenutno vreden 344 bilijonov EUR z 69 %
evropskih uporabnikov, ki nakupujejo po spletu (Ballebye Okholm idr. 2019, 20)
Danes je kot paket prepoznan predmet, ki tehta manj kot 75 kg, ima dimenzije manjše kot
evro paleta in ne potrebuje palete za transport. V njem so predmeti, ki potrebujejo transport
(Muralidharan 2018, 10).
Pri tem se pojavlja nekaj vzorcev poslovanja na področju špediterstva (Chen in Ngwe 2018,
2):
 spletne trgovine za dostavo uporabljajo zunanje poštne organizacije, na primer spletna
prodajalna Mimovrste sodeluje s Pošto Slovenije in DPD;
 spletne trgovine strošek poštnine popolnoma predajo poštni organizaciji ali povečajo ceno
izdelkov in dodajo brezplačno poštnino ali pa obračunajo določen del stroškov glede na
vrednost naročila;
 za mednarodna naročila je najbolj običajna kombinacija brezplačne dostave z nakupom v
določenem minimalnem znesku.
Prepoznano je, da je za potrošnike zelo pomembno merilo nakupa brezplačna dostava, za njo
pa sledi hitra dostava z dodatnim plačilom. Ta merila so odvisna od več dejavnikov –
generacije, kje je nakup opravljen, spola, ali gre za družino, ali se kupuje izvirne izdelke. Tudi
trend brezplačne dostave se skozi zadnja leta spreminja. Anketna raziskava kaže, da se je
91 % uporabnikov odpovedalo nakupu, kadar dostava ni bila brezplačna ali dovolj hitra. 43 %
uporabnikov pa je iz nakupa pri priznani blagovni znamki odšla na spletni trg. 14 %
uporabnikov se je na koncu odločilo, da nakupa ne opravi, 66 % vseh kupcev je pripravljenih
kupiti blago v znesku nad 25 USD, da pridobijo brezplačno dostavo (Pitney Bowes, Inc. 2018,
16).
Najpogostejša stališča do brezplačne dostave, ki jih je opredelil Forrester Consulting (2011,
7), so konkurenčna prednost, »strategija za večji promet« in nujno zlo. Brezplačna dostava pa
lahko pozitivno ali negativno vpliva na nakupno odločitev.
Velikokrat se zgodi, da brezplačna dostava prepriča kupce, da opravijo nakup, ki ga sicer ne
bi. Prepričanje kupcev je še vedno, da se stroškom dostave raje izognejo. Pozitivno vpliva
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predvsem, kadar se osredotočimo samo na en izdelek, prav tako deluje dobro ob določenih
sezonskih povišanjih nakupov izdelkov (Chen in Ngwe 2018, 2).
Brezplačna dostava na nakup vpliva negativno, kadar je nujna zaradi vse večje konkurence in
ohranitve mesta na trgu. Predstavlja velik strošek – prodajalci ugotavljajo, da je to 5–10 %
celotnega prihodka. Zaradi nizke marže morda ni mogoče zagotoviti dovolj prihodka, da ta
strošek pokrijemo. Brezplačna dostava je odvisna od teže, velikosti in oddaljenosti dostave –
zato se na določeni točki (prevelika velikost ali teža) dostava več ne izplača (Chen in Ngwe
2018, 2).
Na dostavo in načine dostave je močno vplivala tudi trenutna situacija Covid-19, znotraj
katere so pošta in špediterji sprejeli tudi posebne ukrepe. Sistem je bil še poenostavljen in
omogoča brezkontaktno dostavo, kjer tega ni mogoče v celoti zagotoviti, pa se med
dostavljavcem in prejemnikom upošteva varnostno razdaljo (2 m). Plačilo po povzetju je na
voljo samo za ranljivejše primere, kot so na primer starejši in gibalno ovirani (Pošta Slovenije
2020).
Izzivi in priložnosti za pošto, s katerimi se trenutno soočajo, so (Ballebye Okholm idr. 2019,
20):
 Različni špediterji imajo različna pravila in določene izjeme, kot so carina, DDV,
transportna pravila in državno financiranje. EU sektor prav tako dobiva pritiske iz
zunanjih trgov in drugih sektorjev, vedno večja je tudi zahteva po regulacijah, kot so
ekološka regulacija in zaposlitveni pogoji. Izziv je ustvariti enake konkurenčnih pogoje za
vse.
 Rast elektronskega poslovanja pomeni manj manjših pošiljk, ampak več paketov in več
dostav ter tako predstavlja priložnost, da špediterji povečajo svoje prihodke.
 Na trg prihajajo nove robotske rešitve, ki lahko izboljšajo učinkovitost, ne da bi ob tem
žrtvovali kakovost.
2.2.4 Garancija, reklamacija, vračila
V tem poglavju bomo zaradi različnih ravni ureditve na tem področju razdelili poglavje na
raven Evropske unije ter na nacionalno raven. V nadaljevanju bomo opisali posamezne
elemente – jamstva (garancijo), vračilo in reklamacijo.

Raven EU
Evropski parlament in Svet Evropske unije sta za ureditev pogodb na daljavo (elektronsko
poslovanje) ter zaščito potrošnikov EU sprejela številne ukrepe in direktive. Te direktive
delujejo na širšem območju držav EU, od vsake države članice pa je odvisno, kako te ukrepe
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implementira na nacionalni ravni. Pomembni direktivi na področju jamstva (garancij),
reklamacij in vračil so:
 Direktiva 1999/44/EC na področju prodaje izdelkov široke potrošnje in garancije
(Ur. l. EU 171) ter
 Direktiva 2011/83/EU (Direktiva 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25.
oktobra 2011 o pravicah potrošnikov, spremembi Direktive Sveta 93/13/EGS in Direktive
1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta 85/577/EGS
in Direktive 97/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Ur. l. EU 304) na področju
potrošniških pravic, ki je bila sprejeta leta 2011.
Naloga držav članice je bila, da ti direktivi implementirajo na nacionalno raven do 13.
decembra 2013. Vsi nacionalni ukrepi pa so morali začeti veljati od 13. junija 2014 naprej
(Direktiva 2011/83/EU).
V državah EU delujejo tudi evropski potrošniški centri. Če potrošnik potrebuje pomoč, se
lahko poveže z njimi. Potrošniški centri (EPC) svetujejo o pravicah potrošnikov in nudijo
pomoč – na koga se lahko posameznik obrne ter kdo mu lahko pomaga pri reševanju sporov.

Nacionalna raven
Na nacionalni ravni to področje ureja Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, št.
98/04 – UPB, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15, 55/17 – ZKolT in 31/18), ki
je bil prvič sprejet leta 1998. Zakon ureja odnos med potrošniki in prodajalci ter obliko in vsa
pravila trženja blaga in storitev. Ta zakon je zaobjel vse do sedaj sprejete direktive EU in se
ob novostih dopolnjuje. Nazadnje je bil spremenjen 4. maja 2018.
V Sloveniji je nosilni organ Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki opravlja vse
ključne naloge na tem področju. V sestavi ministrstva za gospodarski razvoj deluje Tržni
inšpektorat Slovenije, ki je pooblaščen za splošni nadzor nad izvajanjem predpisov o varstvu
potrošnikov (ZVPot, 70.–73. člen).
Inšpektorat vodi upravne inšpekcijske in prekrškovne postopke s področja varstva
potrošnikov, nepoštenih poslovnih praks v odnosu do potrošnikov, obrtne dejavnosti,
trgovine, nepremičninskega posredovanja, gostinstva in turizma, avtorskih in sorodnih pravic,
potrošniškega kreditiranja in uporabe slovenskega jezika. Delo ne zajema samo izvajanja
inšpekcijskega nadzora, temveč tudi seznanjanje potrošnikov in podjetij o pravilnem
poslovanju (Tržni inšpektorat Republike Slovenije 2020).
Kot opisuje Resolucija o Nacionalnem programu varstva potrošnikov 2012–2017 (Ur. l. RS,
št. 47/12), so zaradi interdisciplinarnosti in prepletenosti pri snovanju politik vključena tudi
druga ministrstva. Ministrstvo za finance oblikuje zakone, ki vplivajo na potrošnike, in sicer
predvsem z vidika finančnih instrumentov, kot so krediti, vrednostni papirji, naložbe itd.
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Pri varstvu potrošnikov sodeluje tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport,
katerega vloga je skrbeti za razvoj pismenosti in funkcionalne sposobnosti potrošnikov.
Pristojno je za vključevanje izobraževanja o potrošništvu na vse ravni izobraževanja –
primarno raven, v srednješolsko izobraževanje ter v izobraževanje odraslih. Ministrstvo ima
ključno vlogo na področju elektronskih komunikacij pri varstvu in zagotavljanju pravic
potrošnikov (ReNPVP12-17, člen 3.3).
Pomembna vloga je podeljena tudi Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, Ministrstvu za zdravje
in Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, saj vsi delujejo in sodelujejo na svojem področja in
pri tem zagotavljajo največjo varnost za potrošnika (ReNPVP12-17, člen 3.3).
V Sloveniji v korist in zaščito potrošnikov delujejo tudi številne nevladne organizacije. To so
društva, zavodi oz. druge organizacije, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti, ampak skrbijo
za varstvo pravic potrošnikov. Že leta 1990 je bilo ustanovljeno društvo – Zveza potrošnikov
Slovenije (ZPS). Nanjo se lahko obrnemo za pomoč in svetovanje; ozaveščajo potrošnike o
različnih nasvetih in testih izdelkov. ZPS je edina nevladna potrošniška organizacija, ki deluje
na ravni države ter Evropske unije (ReNPVP12-17, člen 3.3.4).
Leta 1993 je bil ustanovljen tudi Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave. ZPS deluje
tudi kot gostiteljica Evropskega potrošniškega centra. Vse organizacije imajo za državo
poseben pomen in so jasno razmejene od drugih nevladnih in neprofitnih organizacij. Od
drugih se ločijo po zavezujoči neodvisnosti od ponudnikov blaga in storitev. Prav tako
sredstev ne smejo pridobivati od ponudnikov blaga in storitev ter morajo biti politično
neopredeljene. Vse to jim daje pravico do pridobitve državne materialne podpore
(ReNPVP12-17, člen 3.3.3).
Vračilo izdelka oz. denarja na ravni Evropske unije
Po predpisih EU je dovoljeno, da vsak izdelek ali storitev, ki je kupljena preko spleta oziroma
z uporabo oddaljene komunikacije (e-mail, telefon), vrnemo v roku 14 dni. Za vračilo kupec
ne potrebuje razloga oz. utemeljitve. Štirinajstdnevni rok vračila ne velja za vse izdelke – npr.
pokvarljivo blago, letalske vozovnice itd. O vračilu je treba obvestiti trgovca ter mu poslati
kupljene izdelke v 14 dneh od danega obvestila. Trgovec bi naj imel oblikovan obrazec, ki ga
je treba izpolniti ob vračilu, vendar pa to ni nujno in zadostuje le pisna izjava, ki spremlja
vračilo izdelka (Your Europe b. l.a).
Trgovec je dolžan vrniti kupnino v roku 14 dneh od prejema zahteve za odstop. Vračilo lahko
zadrži, če potrošnik izdelka ni vrnil oz. za to ni podal ustreznega dokaza. Ob vračilu mora
potrošnik posredovati tudi informacijo o stroških, ki jih je imel zaradi vračila blaga. Če bi
potrošnik npr. želel namesto klasične pošte hitro pošto, je ta potem strošek potrošnika (Your
Europe b. l.a).
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Kot primer prakse si oglejmo vračilo spletni trgovini Amazon.com. Vračilo izdelkov se lahko
opravi v 30 dneh po tem, ko smo prejeli izdelek. To storimo preko spletnega obrazca »Online
Returns Center«. Amazon krije tudi stroške poštnine do vrednosti 20 USD. Če bi bil izdelek
poškodovan, pokrijejo vse stroške poštnine ter tudi carine. Za določene izdelke veljajo tudi
drugačni pogoji (Amazon 2020a).
Vračilo izdelka oz. denarja na nacionalni ravni
Dopolnjen Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot) na področju vračila blaga, ki ga je na
podlagi aktov EU poenotila in sprejela Slovenija, se bistveno ne razlikuje od evropskih
direktiv, saj mora biti z njimi usklajen. ZVPot v 43.č členu zapoveduje, da lahko potrošnik
odstopi od pogodbe (na daljavo) in vrne izdelek v 14 dneh brez utemeljenega razloga. Za
pravočasno vrnjeno blago se šteje, če je to poslano pred iztekom 14-dnevnega roka za vračilo.
Podjetje mora potrošniku vrniti kupnino v 14 dneh na enak način, kot jo je tudi prejelo.
Potrošnik ob odstopu od pogodbe krije samo stroške vrnitve, lahko pa se zgodi, da tudi to
krije podjetje, če o tem ne obvesti potrošnika (Setnikar 2016a).
Pravica do odstopa od pogodbe pa ne velja v vseh primerih. ZVPot določa tudi, kdaj kupec ne
more odstopiti od pogodbe, tudi če je bil nakup opravljen po spletu. To ni mogoče, kadar je
vrednost izdelka ali storitve odvisna od finančnih trgov in nanje trgovec ne more vplivati (npr.
investiranje v delnice), če je izdelek narejen po navodilih kupca (npr. oblačila po meri) ali če
gre za pokvarljiv izdelek, ki mu je že potekel rok uporabe (npr. hrana in pijača). Prav tako
potrošnik paketa ne more vrniti, če je že odprl varnostni pečat pri programski opremi ali
avdio-vizualnih posnetkih, in kadar gre za dobavo periodičnih publikacij (časopisov in revij)
ter kadar gre za igre na srečo ali za loterijo. Vsi ti pogoji niso enaki in tudi ne veljajo, kadar
gre za pravne kupce oz. fizične osebe z dejavnostjo (s. p.). Primer prakse iz trgovine Amazon
(Amazon 2020b). Posameznik ima pravico, da v 30 dneh vrne blago, ob tem pa ga bremeni
samo strošek vračila blaga (pošiljanje itd.) oz. v primerih, kadar je krivda na strani Amazona,
ter odvisno od lokacije poskrbijo tudi oni za hiter prevzem izdelkov pri potrošniku. Vračilo
izdelka poteka preko elektronskega obrazca, ki se v celoti izpolni preko interneta na njihovi
spletni strani (Amazon 2020b).

Garancija na ravni Evropski unije
Garancija pomeni vsako obveznost, ki jo prodajalec ali proizvajalec prevzame do potrošnika
brez dodatnega plačila in s katero se zaveže, da bo vrnil kupnino, zamenjal ali popravil
potrošniško blago ali zagotovil drugo sredstvo, kadar potrošniško blago nima lastnosti,
navedenih v garancijski izjavi ali ustreznem oglasu (ZPS 2019).
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Zakonsko obvezno jamstvo EU določa, da je treba za izdelek in za njegovo pravilno delovanje
izdati minimalno dve leti zakonske garancije ali celo več. Ta garancija zajema okvaro naprave
ali njeno nepravilno delovanje (Your Europe b. l.b).
Vsaka država garancijo in direktive EU implementira drugače, lahko pa doda tudi večjo
garancijo. Pomembno je, da ločimo zakonske garancije od tržnih garancij, ki so lahko
predmet doplačil in trajajo še dlje ter jih lahko ponudijo prodajalci/proizvajalci in drugi (Your
Europe b. l.b).
Po zakonu EU lahko stranka zahteva vračilo denarja v naslednjih primerih (Your Europe
b. l.b):
 izdelek ne ustreza opisu izdelka,
 izdelek ima drugačne lastnosti glede na model, ki je bil oglaševan in predstavljen stranki,
 izdelek ni primeren za uporabo – ali za standardno uporabo ali za specifično uporabo,
 ne kaže znakov kakovosti in zmogljivosti za takšen produkt,
 ni bil pravilno nameščen, ali od dobavitelja ali od trgovca zaradi pomanjkljivih navodil;
Stranka lahko zahteva popravilo izdelka, zamenjavo ali zmanjšanje cene oz. povračilo
kupnine (v določenih primerih to ni mogoče – npr. praska na CD mediju). Za to obstaja tudi
hierarhija rešitev. Ta zapoveduje, da je treba izdelek najprej popraviti, če to ni mogoče, pa se
ta lahko zamenja. Popravilo izdelka se mora opraviti v razumnem časovnem okviru. Dodaten
popust ali polno vračilo kupnine se lahko pridobi, kadar popravilo ali zamenjava ni mogoča,
bi bila predraga, bi bilo neugodno za stranko ter ga ne bi bilo mogoče opraviti v podjetju v
razumnem času (Your Europe b. l.b).

Garancija na nacionalni ravni
Za blago, za katero je izdana garancija, mora prodajalec priskrbeti tudi garancijski list z vsemi
podatki dajalca garancije. Garancijski rok prične teči z dnem predaje blaga kupcu. Garancijski
list vsebuje firmo in sedež garancije, firmo in sedež prodajalca, datum izročitve blaga,
podatke za identificiranje blaga, izjavo dajalca garancije za jamstvo o delovanju. Garancija
prav tako deluje na določenem ozemlju in to mora biti zapisano, prav tako pa trajanje
garancijskega roka. Garancija ne izključuje pravic potrošnika za napake na blagu, ki izhajajo
iz odgovornosti prodajalca (ZVpot, 16. člen).
Kadar je izdelek namenjen za slovenski trg, mora biti garancijski list zapisan v slovenskem
jeziku in potrošniku razumljiv. Za gospodarstvo pristojen minister izda pravilnik, s katerim
določa, za katero blago mora proizvajalec jamčiti za njegovo pravilno delovanje za obdobje
najmanj eno leto, ter za rabljeno blago, ki mora imeti garancijo vsaj en mesec (ZVpot, 19.
člen).
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Primer iz prakse – primer slovenske spletne trgovine Mimovrste. Kupec lahko pri njih
garancijo uveljavlja na različne načine. Možno je, da se obrne neposredno na pooblaščenega
prodajalca ali pa izpolni obrazec in garancijo uveljavlja pri prodajalcu – Mimovrste. Pri
Mimovrste artikle z garancijo in v vrednosti do 40 EUR takoj zamenjajo, če so na zalogi, sicer
pa vrnejo kupnino. Tako pospešijo garancijske postopke (Mimovrste b. l.b).
Popravljavec oz. serviser je dolžan garancijsko popravilo opraviti v roku 45 dni, če ne, pa
mora blago zamenjati z enakim, novim in brezhibnim (ZVpot, 21.b člen).
Prodajalec je potrošniku dolžan zagotoviti brezhibno blago skladno s pogodbo. Stvarna
napaka se lahko uveljavlja kadar koli v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka
odkrita. Stvarna napaka ni vezana na garancijo (Data 2019).
37. člen ZVPot jasno določa, da ima blago stvarno napako, če nima:
 lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo,
 lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero ga kupec kupuje, ki pa je bila
prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana,
 lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane,
 če je prodajalec kupcu izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom.
Stvarno napako lahko potrošnik uveljavlja pri nakupu katerega koli izdelka, če ne deluje, če
nima lastnosti, ki bi jih moral imeti, ali kako drugače ni skladen s pogodbo (ZVPot, 37. člen).
Ob uveljavljanju stvarne napake na izdelku lahko potrošnik sam izbira med štirimi pravicami,
ki jih določa ZVPot. Zahteva lahko odpravo napake, zamenjavo blaga z novim, brezhibnim,
vrnitev dela plačanega zneska v sorazmerju z napako ali vračilo celotnega plačanega zneska.
Če je stranka obveščena o določeni pomanjkljivosti/napaki in se z njo strinja, kasneje ne more
uveljavljati vračila kupnine (ZVPot, 37. člen).

2.3

Globalizacija

Globalizacija je ustvarila boljše življenjske razmere in gospodarsko rast za mnoge. Zmanjšala
je življenjske stroške, povečala število izdelkov za potrošnike, ustvarila delovna mesta in
delitev prihodkov po različnih ekonomijah. Učinki globalizacije so vidni predvsem v velikih
podjetjih in multinacionalkah. Nova agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 naj bi zmanjšala
razlike med velikimi in manjšimi podjetji. Internet in globalizacija sta spodbudila tudi manjša
podjetja, da so začela prodajati na večjih trgih. Prav tako se pojavljajo vplivneži, ki jim
manjše »domače« izdelke uspe prodati na mednarodnih trgih (Evropska komisija 2017a, 8).
Globalizacija je predvsem modna beseda 21. stoletja, čeprav njena zgodovina sega vse do
nastanka človeštva, ko so ključni akterji – vladarji, avanturisti, trgovci in pridigarji potovali
naokrog, da bi razširili svojo politično moč, izboljšali kakovost svojega življenja, spreobrnili
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svojo vero ali samo potešili željo po radovednosti. Skozi srečanja so si izmenjevali štiri
ključne stvari: ljudi, zamisli, blago in kapital (Kant 2019).
Organizacija WHO je globalizacijo opredelila kot (Youmatter 2020):
Povečana medsebojna povezanost in soodvisnost narodov in držav, za katero na splošno velja, da
vključuje dva medsebojno povezana elementa: odpiranje mednarodnih meja za vse hitrejše
pretoke blaga, storitev, financ, ljudi in idej; in spremembe v institucijah in politikah na nacionalni
in mednarodni ravni, ki takšne tokove olajšajo ali spodbujajo.

Trenutno živimo v dobi, ko so naša življenja vsakodnevno pod vplivom globalnih procesov,
znotraj katerih se nacionalna kultura, ekonomija, meje in ozemlja rušijo in vzpostavljajo v
novih oblikah (Hirst, Thompson in Bromley 2015, 19).
Ključni povezovalni dejavnik globalizacije na vsem svetu je informacijsko-komunikacijska
tehnologija (IKT). Sodobna IKT tvori infrastrukturo za finance, mobilnost kapitala, izvozne
posle, nadnacionalno komuniciranje, migracije, potovanja in civilno družbo (Pieterse 2019,
22).
Nove tehnologije in elektronski mediji omogočajo uporabnikom boljše možnosti za delo,
omogočajo dostop do globalnih mrež podatkov ter pošiljanje informacij in ustvarjanje stikov
po vsem svetu. Uporabnik lahko že praktično vse podatke najde na internetu, prav tako se
lahko na tak način povezuje s celotnim svetom (Vreg 2001, 6).
Globalizacija in elektronsko poslovanje pomembno vplivata na ekonomijo. Globalizacija je
ključni element uspešnih podjetij, implementirajo pa jo predvsem večja globalna podjetja. S
pomočjo interneta je globalno poslovanje postalo lažje, hitrejše in bolj ekonomično (Tršan
2018).
Ko govorimo o pojmu globalizacija, se moramo dotakniti tudi pojma neoliberalizem, saj je
drugače ne moremo razumeti. Neoliberalizem je teorija, ki ekonomsko svobodo posameznika
postavlja kot edini mehanizem družbene organiziranosti (Tršan 2018).
Kot nasprotje neoliberalnim načelom proste trgovine se pojavlja nov trend »poštene trgovine«
– »fair trade«. Cilj je vzpostaviti bolj pravičen in moralen svetovni gospodarski sistem, v
katerem cene ne bo določal sam trg, ampak se bosta glede te pogajala trgovec in kupec (Ritzer
2010, 502).
Pomembna dejavnika neoliberalizma in globalizacije sta tudi izvoz in uvoz. Danes potrošniki
zahtevajo visoko kakovost blaga in storitev in tako se izvoz iz EU vseskozi povečuje. Več kot
80 % izvoza opravijo mala in srednje velika podjetja. Za delovanje evropskega gospodarstva
EU naredi kar 80 % uvoza, to so surovine, investicijsko blago ter drugi sestavni deli
(Evropska komisija 2017a, 7).
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Uvoz predstavlja alternativo, saj ponuja nižje cene za potrošnike in s tem dviguje življenjski
standard tistim z nižjimi dohodki. Evropejcem so danes dostopni pametni mobilni telefoni,
računalniki, oblačila, živila, prevoz in zdravstvena oskrba, kar prejšnjim generacijam ni bilo
dostopno. Povezava s svetovno trgovino je v Evropo prinesla blaginjo ter povečala
gospodarsko rast. V svetovnem izvozu je delež EU 15 %. Države, ki so vključene v svetovne
dobavne verige, imajo zaradi globalizacije manjšo neenakost in višje dohodke. Globalizacija
je imela pozitivne učinke po vsem svetu. Iz revščine je dvignila stotine milijonov ljudi,
okrepila je tudi revne države (Evropska komisija 2017a, 8).
Globalizacija pa prinaša tudi številne izzive in negativne učinke.
Žal so njene koristi med ljudmi in državami neenakomerno porazdeljene. Nekatere regije se
zato težje prilagajajo spremembam in konkurenci. Številne države z nižjim finančnim in
okoljskim standardom v zadnjih desetletjih tekmujejo v industrijskih panogah. Tako lahko
nekatere države ponudijo npr. cenejšo delovno silo za podjetja. Podjetja, ki ne zmorejo
tekmovati s cenejšimi tujimi podjetji, prenehajo poslovati in to prinaša zaprtje tovarn ter
izgubo delovnih mest ter trajen padec v regiji. Nekatere vlade in tuja podjetja se poslužujejo
tudi nepoštenih praks. Države imajo zaprta gospodarstva za tuja podjetja in uvoza ne vračajo,
koristijo pa prednosti mednarodne odprtosti in povečanega izvoza. Podjetja prav tako
izkoriščajo mednarodna pravila in dobičke usmerjajo na trge z nizko davčno stopnjo, namesto
da bi jih plačali v domovini (Evropska komisija 2017a, 9).
Velik problem so tudi klimatske spremembe, ki so se z globalizacijo povečale. Onesnaženje
na enem delu sveta posledično vpliva na vremenske razmere na drugem delu sveta.
Zmanjševanje gozdnih površin, sekanje »zelenih pljuč« našega planeta zmanjšuje
biodiverziteto in povzroča težave pri spopadanju z emisijami (Vanham 2019).
Slaba stran globalizacije je tudi v povečanem tveganju za mednarodni prenos različnih
bolezni (SARS, Covid-19) (Vanham 2019).
Znanstveniki predvidevajo (Evropska komisija 2017a), da se bo v prihodnje globalizacija
razvila in popolnoma spremenila. Globalizacija 4.0, ki se že dogaja, prinaša nove tehnologije.
Na pohodu so robotizacija, umetna inteligenca, internet stvari, 3 D tiskanje in druge
nadgradnje. Spremenile se bodo ključne panoge. Avtomatizacijo bo doživel prevoz,
avtomobila ne bo več upravljal voznik, povezan pa bo v omrežje z ostalimi avtomobili.
Energetika bo delovala s pametnimi omrežji, obnovljivimi viri in razpršeno proizvodnjo
energije. Agroživilstvo se bo razvilo v okolju prijazno ter pametno kmetijstvo in zmanjšalo
količino zavržene hrane. Na področju telekomunikacij se obetajo številne nadgradnje,
navidezna resničnost ter virtualni delovni prostori. Distribucija se bo povečevala v smeri etrgovanja. Finančne storitve bodo postale digitalizirane (Evropska komisija 2017a, 10).
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Vse, kar lahko predpostavljamo za prihodnost globalizacije je, da bo ta rasla in se povečevala
(Ritzer 2010, 502).

2.3.1 Vpliv globalizacije na spletno nakupovanje
Globalizacija in e-poslovanje bosta spremenila celotno svetovno ekonomsko strukturo. Nova
struktura ima tudi že ime kot nova ekonomija, ekonomija znanja oz. e-ekonomija. Pri tem je
pomemben dejavnik tudi internet, ki vpliva s povečanjem mednarodne menjave blaga. V
osnovi pa je povezal kupce ter prodajalce in med njimi zmanjšal stroške komuniciranja do
praktično ničnih (Totonchi in Kakamanshadi 2011, 273).
Za podjetja se odpirajo novi trgi, ki so bodisi bili zaprti zaradi pravnih norm ali pa nedostopni
zaradi stroškov. Podjetja lahko sedaj koristijo vire, kot so delovna sila, kapital, znanje iz
svetovnih trgov ter sodelujejo v globalnem omrežju različnih industrij (avtomobilska,
elektronika, igrače itd.). Izziv predstavljajo tudi tuja podjetja, ki vstopajo na domače trge.
Prav tako želijo podjetja zmanjšati stroške s pridobitvijo globalnih virov ter z ekonomijo
obsega s širitvijo na tuje trge. Odzivi na takšne spremembe pomenijo, da morajo podjetja
spremeniti oz. prilagoditi svoje strategije in procese. Podjetja v teh primerih uporabljajo nove
tehnologije za širitev poslovanja na nova tržišča ter za doseganje novih inovativnih načinov
organizacijskih struktur (Kraemer, Gibbs in Dedrick 2006, 323).
Med podjetji, ki poslujejo elektronsko, so globalna podjetja tista, ki uporabljajo nove
tehnologije v svojih oskrbovalnih verigah ter izvajajo več digitalnih dejavnosti (Kraemer,
Gibbs in Dedrick 2006, 338).
Mednarodna raziskava o vplivu globalizacije na elektronsko poslovanje in uspešnost podjetij
(Kraemer, Gibbs in Dedrick 2006) je pokazala, da so, če elektronsko poslovanje pogledamo
glede na kategorije B2B ali B2B, razlike zelo velike. Poslovanje B2B je mnogo bolj globalno,
medtem ko se poslovanje B2C osredotoča bolj na »domače« oz. na več »domačih trgov«.
Empirične ugotovitve te raziskave kažejo, da se v B2B odvija globalna konvergenca na
področju usklajevanja in vključevanja poslovnih procesov in operacij, B2C pa ostaja na
lokalni ravni zaradi razhajanj v potrošniških preferencah in navadah. Globalna podjetja, ki se
širijo, pridobijo največji profit na področju poslovanja z drugimi podjetji (npr. kot boljša
oskrbovalna veriga), večje učinkovitosti, bolj konkurenčnega položaja. Lokalna podjetja pa
imajo največji profit zaradi povečane prodaje in novih strank (Kraemer, Gibbs in Dedrick
2006, 338).
Globalna podjetja, ki se soočajo s konkurenco iz tujih trgov, so pod večjimi pritiski in želijo
vpeljati e-poslovanje, da razširijo svoj delež na trgu ali pa da lahko delujejo bolj učinkovito
(Kraemer, Gibbs in Dedrick 2002, 7).
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Podjetja, ki poslujejo izven domačih trgov, so bolj motivirana, da svoje transakcije stroške
znižajo s pomočjo informacijskih tehnologij (npr. e-poslovanja). Uporaba interneta za
transakcije zmanjša čas in stroške za dobavo izdelkov. Podjetja doživljajo tudi pritiske zaradi
drugih partnerjev, da se čim prej posodobijo, da bodo lahko najbolje sodelovali v oskrbovalni
verigi (Totonchi in Kakamanshadi 2011, 273).
2.3.2 Uvoz iz tretjih držav sveta
V poglavju uvoza iz tretjih držav sveta se bomo osredotočili predvsem na uvoz v EU.
Evropska unija je carinska unija, kjer gre za enoten prostor, v katerem lahko blago prosto
kroži (Izvozno okno b. l.).
Blago lahko kroži ne glede na to, ali je bilo proizvedeno v določeni državi, npr. na Finskem,
ali pa uvoženo od drugod. Pod pojem tretje države štejemo vse države, ki niso članice
Evropske unije (Setnikar 2016b).
Za prispele pošiljke iz tretjih držav je treba opraviti carinske postopke, ki niso nujno
brezplačni. Predpisane carinske uvozne postopke izvaja Pošta Slovenije. Pošta Slovenije deli
blago na tisto, ki pride v Slovenijo in je oproščeno predložitve carinskim organom, ter blago,
za katerega se ugotavlja izvor blaga in njegova carinska vrednost. Prispele pošiljke so lahko
poslane naprej naslovniku brez obračuna dajatev, ali pa se te obračunajo. Pošiljke so lahko
tudi zasežene, uničene ali vrnjene pošiljatelju (Data 2017).
Pošiljke so obravnavane glede na svojo vrednost. Trenutno so plačila dajatev oproščene
pošiljke z vrednostjo do 22 EUR. Oprostitev ne velja za alkoholne pijače, tobak, tobačne
izdelke, parfume in toaletne vode. Če je ta vrednost presežena, se dajatve obračunajo na polno
ceno izdelka (četudi je ta znižana), upoštevajo se tudi poštnina, prevoz, zavarovanje itd.
(FURS 2020).
Za pošiljke od 22–150 EUR je treba poravnati uvozni DDV. Pošiljke nad 150 EUR pa so
predmet carinjenja in obračuna DDV. DDV se obračuna glede na vrsto blaga; lahko je 22 %
ali 9,5 %. Kadar gre za nakup trošarinskega blaga, plačamo uvozne dajatve in trošarine
(FURS b. l.).
Ob vsem moramo upoštevati še, da nam lahko pošta dodatno obračuna še carinske postopke.
Carinski postopek je opravljen hitreje, če so za to pripravljeni dokumenti. Višina plačila
carine je odvisna glede na umestitev blaga v kombinirano nomenklaturo (Markovič 2019).
Na tem področju pa se obetajo spremembe, saj je s 1. januarjem pričela veljati direktiva o
DDV (Direktiva Sveta (EU) 2017/2455 z dne 5. decembra 2017 o spremembi Direktive
2006/112/ES in Direktive 2009/132/ES v zvezi z nekaterimi obveznostmi glede davka na
dodano vrednost, ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo, Ur. l. EU 348),
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ki pri pošiljkah ukinja oprostitev plačila DDV za vrednosti blaga do 22 EUR. Vse preko
spleta iz tretjih držav kupljeno blago bo po tem datumu predmet obračuna uvoznega DDV.
Predvideva se, da bodo prodajalci že sami dodali strošek uvoznega DDV v svoje spletne
trgovine. Evropska komisija ocenjuje, da države članice izgubijo okrog 5 milijard evrov DDV
letno iz naslova spletnih nakupov (B. P. 2018).
S 15. marcem se za vse pošiljke, ki prihajajo v Evropsko unijo, uvaja nov sistem uvoznega
carinjenja. Nov sistem bo za pošiljke zahteval najavo blaga. Carina v uvozni državi prejme
najavo o pošiljki, še preden je ta odposlana. Tako lahko predhodno opravi analizo in celoten
proces je hitrejši. To pomeni, da bo dokumentacija morala biti natančno izpolnjena tudi v
elektronski obliki. Če deklaracija vsebuje vse podatke, je lahko pošiljka zelo hitro sproščena v
prosti promet, saj ne potrebuje dodatnega dopolnjevanja in preverjanja podatkov. Nov sistem
bo poenoten za celotno svetovno poštno zvezo, prinaša pa tudi vpogled v procese natovarjanja
in transporta blaga (Pošta Slovenije 2019).

2.4

Trženje

Zgodovina trženja se je pričela s preprostim načinom prodaje produktov in storitev. Starosti
trženja tako ni mogoče določiti in bi lahko rekli, da se je pričelo z začetkom civilizacije, ko so
posamezniki produkte poskušali predstaviti na najboljši možen način. Danes trženje poznamo
kot skupek strategij z vključevanjem naprednih tehnologij (Hardy 2016).
Modernejša doba trženja se je pričela z industrijsko revolucijo, ki so ji sledile številne
inovacije v znanstveni in tehnološki industriji. Industrijska revolucija je namreč pričela z
masovnim proizvajanjem za večji trg. Sledile so številne infrastrukture za transport ter razcvet
masovnih medijev. Vse to je ustvarilo potrebo, da proizvajalci najdejo boljše načine za
izdelavo ter tudi boljše načine za informiranje potrošnikov. Z začetkom 21. stoletja je v
poslovnem svetu pričela naraščati tudi konkurenca. Potreba po povečanju prodaje s
trženjskimi tehnikami je tako postala bistvena konkurenčna prednost. Sposobnost razvoja
znamke in njenega uspešnega trženja je postala eden ključnih elementov trženja. Trženje je
začelo poudarjati načine distribucije kot tudi vrste potrošniške komunikacije. Kmalu je postal
cilj prepričati potrošnike, da so blago in storitve, ki jih nudi eno podjetje, boljši od blaga
drugega podjetja, ki ponuja enako ali podobno stvar. Od šestdesetih let prejšnjega stoletja so
trgi postali zasičeni s produkti in konkurenco. Potreba po pridobivanju in ohranjanju kupcev
je vedno bolj postajala naloga strokovnjakov na področju neposrednega trženja. V tem času so
znotraj podjetij gradili celotna področja oz. del podjetij z namenom trženjske funkcije –
trženja produktov ali storitev. Vodje trženja so pričeli oblikovati celotno načrtovanje ter
strategije. Njihov vložek je bil pomemben za določitev stroškov, metod, načinov ter drugih
vidikov trženja. V letu 1990 so podjetja ugotovila, da lahko iz izdelkov ali storitev, ki jih
ponujajo, naredijo blagovne znamke. Osredotočili so se na kakovostnejše izdelke in zgradili
boljše blagovne znamke. Podjetja so tako pridobila »dobro ime« ter povečala svoje marže. Z
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razvojem interneta pa so spletne strani postale bistven kanal za njihovo komercializacijo.
Pojavile so se osnovne spletne strani z besedili, ki so predstavljale izdelke ali storitve (Hardy
2016).
Kotler (Kotler Marketing Group b. l.) trženje opredeli kot »znanost in umetnost raziskovanja,
ustvarjanja in zagotavljanja vrednosti za zadovoljitev potreb ciljnega trga z dobičkom.
Trženje definira kot neizpolnjene potrebe in želje. Definira in meri velikost izbranega trga in
možnost doseganja dobička. Določa, katere segmente je podjetje zmožno zadovoljiti najbolje,
ter promovira in oblikuje ustrezne izdelke in storitve.
Trženje je ključno področje managementa in je razumevanje trga, da se vanj lahko vključimo
s trendi ter dosežemo kupce s pravim izdelkom ob pravem času na pravem mestu in s pravo
ceno (CIM 2015, 3).
Trženje se nanaša na dejavnosti, ki jih podjetje uporablja za promocijo nakupa ali prodaje
določenega produkta ali storitve. Trženje kot disciplina vsebuje delovanje podjetja na način,
da osvoji potrošnike ter z njimi ohranja odnos (Twin 2020).
Trženje je kreiranje koncepta za produkt ali storitev, identificiranje potencialnih kupcev,
promoviranje ter zagon skozi primerne prodajne kanale (Lake 2019).
Osnovno klasifikacijo trženja, ki ji pravimo trženjski splet (4 P), je leta 1960 postavil profesor
za trženje, E. Jerome McCarthy. Trženjski splet je skupek orodij, ki jih lahko uporabimo, da
dosežemo trženjske cilje. Vsak element trženjskega spleta lahko proučujemo posamezno, v
praksi pa delujejo soodvisno drug od drugega. Osnova trženjskega spleta je 4 P – produkt
(product), cena (price), prostor (place) in promocija (promotion) (Kenton 2019).
Kmalu po prvi teoriji McCarthya sta leta 1981 Booms in Bitner (3po Kotler 2004) ugotovila,
da je za storitve zelo pomembna strokovnost izvajalca storitve. Tako sta dopolnila in
predlagala še tri dodatne P-je, ki so ljudje (people), fizični dokaz (physical evidence) in
procesi (process) (Kotler 2004, 450).
Osnovna klasifikacija opisuje elemente na naslednji način:
 Produkt (»product«) predstavlja storitev ali produkt in je vse, kar lahko zadovolji potrebo
nekoga in je na trgu, da se kupi in uporabi oz. porabi. Produkt mora zadovoljevati zahteve
kupcev, sicer ta ne doseže želenega učinka. Za uspešno trženje je treba opredeliti, po čem
se produkt ločuje od konkurenčnih produktov. Pomembno je tudi, ali je mogoče druge
produkte tržiti v povezavi s tem. Dobra podjetja zasnujejo produkt na podlagi zahtev
kupcev ter na podlagi zahtevane kakovosti (CIM 2015, 5).
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Primarni vir ni naveden.
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 Cena (»price«). Produkt je vreden toliko, kolikor so potrošniki pripravljeni plačati zanj
(CIM 2015, 5). Tržniki morajo ugotoviti stroške, povezane z razvojem, proizvodnjo,
trženjem in distribucijo; na tak način ceno oblikujemo na podlagi stroškov. Produkt lahko
cenimo tudi na podlagi kakovosti in vrednosti, ki jo predstavlja za potrošnika – npr.
izdelek, ki predstavlja statusni simbol. Cena je v trženjskih elementih edina, ki bo
neposredno kreirala prihodek. Vsi ostali elementi namreč predstavljajo strošek. Cena nas
na trgu tudi pozicionira, prav tako pa se moramo zavedati, da za visoko ceno potrošnik
pričakuje več oz. višjo kakovost (CIM 2015, 6).
 Prostor (place). Produkt mora biti na voljo ob pravem času na pravem mestu ter v pravih
količinah, da lahko zagotovimo pokritost vseh stroškov distribucije in zalog (CIM 2015,
5). Predstavlja prostor, v katerem bomo izdelek prikazovali potrošniku, bodisi je to
izložba trgovine ali pa npr. na spletu. Premium in specifični izdelki pa so na voljo samo v
določenih trgovinah. Odločiti se je treba, ali izdelek tržiti v fizičnih trgovinah, na spletu
ali kar oboje (Kenton 2019).
 Promocija (»promotion«). Skupne trženjske kampanje imenujemo tudi promocijski splet
oz. mix. Dejavnosti vključujejo oglaševanje, pospeševanje prodaje, osebno prodajo in
odnose z javnostjo. Upoštevati moramo proračun, ki ga imamo na voljo. Trženje skuša
oblikovati najboljšo izvedbo iz vseh načinov. Ob tem upoštevajo tudi izbiro najboljših poti
za komuniciranje ter odločitev o pogostosti pojavljanja (Kenton 2019).
 Ljudje (»people«). Pod element ljudje štejemo vse ljudi, ki so vključeni v proces trženja in
izdelave izdelka. Podjetje je dobro toliko, kot so dobri njeni zaposleni. Pod ljudi spadajo
tudi vsi potrošniki, na katerih gradimo našo strategijo (Consuunt b. l.).
 Izvajanje (»process«). V proces štejemo vse operacije – od razvoja, oglaševanja ter do
predaje produkta potrošniku. Dober proces oz. izvajanje trženjskega spleta lahko prinese
nižje stroške ter višje marže, poveča kakovost produkta ter izboljša sodelovanje s
potrošniki (CIM 2015, 8).
 Fizični dokazi (»physical evidence«). Ta element razumemo v dveh pomenih. Ali
potrošnik pridobi fizični dokaz o tem, kar kupuje, ali pa potrošniku s fizičnim dokazom
pokažemo, zakaj je naš produkt najboljši od drugih produktov, prisotnih na trgu. Primer
fizičnega dokaza je znamka Rolex. Če vstopimo v trgovino za nakup Rolexa, dobimo
kozarec penine, certifikat, ki zagotavlja, da ura ni ponaredek, visoko kakovosten usnjen
etui za uro in dostop do Rolex skupnosti. Že sama ura ima dizajn, po katerem jo zlahka
prepoznamo. Mogoče ta niti ni najboljši, ki ga lahko razvijejo, je pa vsekakor
prepoznaven glede na znamko. To na današnjem trgu postavlja standard, da je ura Rolex
luksuzen produkt, ki ga po trženjskih elementih tudi vsi prepoznajo (Consuunt b. l.).
Podjetja imajo različne faze delovanja. Osnova je, da delujejo na domačem okolju. V drugi
fazi je podjetje še vedno omejeno na domači trg, vendar že ponuja izvoz. V tretji fazi podjetje
svoje trženjske strategije prilagodi izvozu. Prilagoditev v tej fazi je postala ključnega pomena.
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V četrti fazi podjetje ustvarja veliko dodano vrednost, ko ustvarja na globalni ravni
(Luenendonk 2019).
2.4.1 Mednarodno trženje
Globalno trženje je opredeljeno kot proces prilagajanja trženjskih strategij in organizacije
novim okoliščinam. Globalno trženje ni samo to, da prodamo določen produkt v tujino,
ampak obsega celoten proces načrtovanja, organiziranja, pozicioniranja in promoviranja
produktov globalno. Če se lahko resnično podamo na globalni trg, ta prinaša tudi številne
prednosti. Lahko nam zmanjša stroške ter poveča učinkovitost, povečajo se prihranki z
uvedbo standardizacije ter predvsem z uporabo interneta (Luenendonk 2019).
Mednarodno trženje pa ni samo »jezik«, vključuje kulturo, nasičenost trga in vedenje kupcev.
Ameriška in evropska podjetja želijo poleg klasične izvozne dejavnosti investirati tudi v
mednarodno trženje. Prilagodili so svojo znamko in upoštevajo razlike med potrošniki,
demografske značilnosti in globalna vprašanja. Primer učinkovite implementacije na trg je
podjetje (in znamka) Coca Cola. Ker je podjetje po analizi trga ugotovilo, da ima ime »dieta«
negativno konotacijo v Latinski Ameriki, so ime »dietne Coca Cole« spremenili v »Coke
Lite« (Popovici 2017, 76).
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Preglednica 1: Razlike in primerjava med globalnim in mednarodnim trženjem
Globalno trženje

Mednarodno trženje

Ponudba izdelkov ali storitev

Standardno

Prilagojeno glede na trg

Trženje ljudi

Medkulturno osebje zaposleno
na sedežu podjetja
Zahteva večje raziskave zaradi
fizične odsotnosti podjetja na
bodočem svetovnem trgu

»Domači« zaposleni in
nameščeni na tuje trge
Potrebuje manj raziskav in
razvoja, ker podjetje obstaja na
mednarodnem trgu in ga lahko
analizira
Višja vključenost zaradi
lokalne prisotnosti in večjih
komunikacijskih kanalov
Podružnice izvajajo
razporeditev proračuna na
lokalni ravni
Več različnih ločenih socialnih
strani glede na države

Trženjske raziskave in razvoj

Vključenost strank
Proračun za trženje
Trženje socialnih omrežij
Oglaševanje

Promocijska strategija

Avtonomija

Manj vključenosti strank zaradi
oddaljenosti in nizke
interakcije s strankami
Vse razporeditve glede
proračuna se opravijo na
sedežu podjetja
Podjetje ima enotno stran na
omrežjih za globalno
poslovanje
Po vsem svetu poteka enaka
reklama v različnih regionalnih
jezikih držav
Promocijske strategije so
sprejete ob upoštevanju
globalne perspektive
Omejena na sedež podjetja

Oglasi prilagojeni lokalnemu
trgu in se med državami močno
Promocijske strategije so
zasnovane individualno za vsak
lokalni trg
Razširjena po različnih
podružnicah v različnih
državah

Vir: Prachi 2019.

Globalno trženje ter mednarodno trženje se med seboj razlikujeta. Mednarodno trženje
vključuje strategije, ki so jih tržniki sprejeli na podlagi svojega znanja z različnih trgov in
držav (Hasan in Pathan 2018, 3). O globalnem trženju pa govorimo, kadar organizacija
povzame enak način trženja za celoten svet. Primer takšnega načina je podjetje Nike. Skozi
njihov pogled predstavlja celoten svet enak trg in produktov ali storitev ne prilagajajo, prav
tako ne distribucijskih kanalov ali pa načinov komuniciranja glede na lokalno raven (Educba
b. l.).
O globalnem trženju torej govorimo, kadar podjetje izvaja trženjske operacije s svojega
sedeža, enake izdelke in storitve pa prodaja po vsem svetu. Mednarodno trženje pa razumemo
kot globalno širitev, ko podjetja ustanovijo hčerinsko podjetje ali podružnice v novih državah
na lokalnih trgih. To hčerinsko podjetje se tudi prilagaja glede na trg, vero, prehrano,
življenjske navade v dotični državi (Prachi 2019).

48

2.4.2 Trženjsko komuniciranje
Trženjsko komuniciranje je med najpomembnejšimi komponentami celotnega trženjskega
spleta; je proces za prenos pomembnih informacij o izdelkih ali storitvah. Obstajajo različni
načini, s katerimi podjetje obvešča in nagovarja potrošnike na določenem trgu. Proces obsega
organizacijo, metode, sporočila in sredstva. Končni cilj je nakup oz. kupoprodajni ali poslovni
odnos (Potočnik in Umek 2005, 302).
Trženjsko komuniciranje je strategija, ki jo posameznik ali podjetje uporabljata, da dosežeta
trg, na katerega ciljata preko različnih načinov komuniciranja. Pri tem uporabljata sporočila
(kaj bo sporočeno), medije (kje bo sporočeno) ter cilj (komu bo sporočeno) (Lah 2018, 282).
Trženjsko komuniciranje je v elementarnem smislu komuniciranje na nekem idealiziranem,
popolno konkurenčnem trgu, na katerem nastopa množica povpraševalcev in ponudnikov.
Ponudniki ponujajo različne količine blaga po različnih cenah, povpraševalci bi to blago
kupili. Treba je določiti (ravnotežne) cene glede na prodane/kupljene količine blaga (Lah
2018, 282).
Namen trženjskega komuniciranja je doseči razlikovanje znamke od znamk ostale konkurence
in zagotoviti informacije o lastnostih produkta (Dahlen, Lange in Smith 2010, 43).
Po Potočniku (2002, 303) proces trženjskega komuniciranja sestavljajo štirje osnovni
elementi:
 pošiljatelj tržnega sporočila (komunikator),
 sporočilo (informacija),
 komunikacijska pot (komunikacijski kanal), ki je lahko osebna ali neosebna,
 prejemnik sporočila (oseba, ki ji je sporočilo namenjeno).
Znotraj trženjskega komuniciranja ločimo več orodij. Najpogostejša orodja so oglaševanje,
pospeševanje prodaje, odnosi z javnostmi, osebna prodaja in neposredno trženje (Kotler 2004,
564). Oglaševanje obsega brezosebno množično komuniciranje z uporabo množičnih medijev
(TV, radio, časopis, revije itd.). Vsebina takšnega oglaševanja je natančno določena in jo
znani naročnik (podjetje) tudi (De Pelsmacker, Geuens in van den Bergh 2017, 4).
Metoda za oglaševanje je aktivacija znamke, ki predstavlja integracijo vseh komunikacijskih
metod v oglasno platformo za aktivacijo potrošnikov. Je orodje za graditev blagovne znamke
skozi interakcijo s ključnimi kupci, saj pomaga povečati frekvenco, pogostost in prodor
blagovne znamke. Je trženjski proces spodbujanja znamke skozi ustvarjanje posebne izkušnje
o blagovni znamki. Primer takšne aktivacije je npr. testna vožnja z avtomobilom pri kupcih
avtomobilov (De Pelsmacker, Geuens in van den Bergh 2017, 4). Del aktivacije znamke pa so
tudi prodajne promocije. To so prodajno stimulativne kampanje, kot npr. znižanje cene,
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distribucija kuponov ali vavčerjev s posebnimi ponudbami, programi zvestobe, brezplačni
vzorci, nagradne igre in drugo (De Pelsmacker, Geuens in van den Bergh 2017, 5).
Obstajajo tudi različne oblike sponzorstva, ki implicirajo, da sponzor priskrbi sredstva,
dobrine, storitve ali »know-how«. Sponzoriranec bo sponzorju pomagal zagotoviti dobro ime
in blagovno znamko. Šport, umetnost, mediji, izobraževanje, znanstveni in družbeni projekti
ter institucije, televizijski programi itd. – praktično vse je že lahko sponzorirano. Podjetje
lahko sponzorira dogodek ali pa organizira svojega, npr. za svojo prodajno ekipo, stranke (De
Pelsmacker, Geuens in van den Bergh 2017, 5).
Odnosi z javnostjo so orodje trženjskega komuniciranja, ki zajema vse oblike in vrste
komuniciranja, ki jih podjetja ustvarja s svojim občinstvom in notranjimi deležniki. To so
skupine ali posamezniki, s katerimi želi podjetje ustvariti dober ugled. Tak primer so tudi
izjave za javnost in konference, s katerimi podjetja gradijo publiciteto. Takšne izjave so
neosebne in jih ne plača podjetje, vsebine pa napišejo novinarji (publicitete so lahko tudi
negativne) (De Pelsmacker, Geuens in van den Bergh 2017, 5).
Poznamo tudi več oblik osebne prodaje in neposrednega trženja (De Pelsmacker, Geuens in
van den Bergh 2017, 4–5):
 Komuniciranje na lokaciji prodaje (»Point of Purchase«) – gre za komuniciranje, ki poteka
na točki umestitve oz. točki prodaje (trgovina). Vključuje različna komunikacijska orodja,
kot so zasloni, oglaševanje znotraj trgovin, trgovanje z blagom, predstavitve člankov,
postavitev trgovine itd.
 Spletno komuniciranje omogoča nove načine komuniciranja s strankami in deležniki
preko interneta in mobilnih naprav. Spletne pasice, video vsebine z oglasi in oglaševanje
na socialnih omrežjih so primeri takšnega komuniciranja.
 Razstave in sejmi so bolj primer poslovnega načina (B2B) komuniciranja in v
industrijskih panogah. Namenjeni so za vzpostavitev stikov in komuniciranje z uporabniki
in potencialnimi strankami ter poslovnimi partnerji.
 Neposredno trženjsko komuniciranje predstavlja osebno in neposredno komuniciranje s
potencialnimi kupci oz. znanimi strankami. Personalizirane brošure in zloženke,
neposredna elektronska pošta, teletrženjske dejavnosti, oglaševanje z neposrednim
odzivom – to je le nekaj načinov uporabe neposrednega komuniciranja.
 Osebna prodaja je ustna predstavitev oz. demonstracija ene ali več prodajnih oseb z
namenom prodaje produktov, storitev podjetja. Tukaj nastopa osebni stik med
predstavnikom podjetja in potencialno stranko.
Oglaševanje ločimo tudi glede na to, komu je namenjeno – ali gre za personalno (poznane in
individualno naslovljene osebe) ali pa za masovno (ogromno prejemnikov) (De Pelsmacker,
Geuens in van den Bergh 2017, 5).
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Slika 5: Trženjski splet in integrirane komunikacije
Vir: De Pelsmacker, Geuens in van den Bergh 2017, 10.

Model AIDA je komunikacijski trženjski model, s katerim lahko načrtujemo našo strategijo in
razvijemo uspešno komunikacijo z bodočimi kupci. Če se ravnamo po modelu, lahko
potencialne kupce tudi spremenimo v dejanske kupce (Hanlon 2019).
AIDA model (Hanlon 2019) vključuje štiri ključne stopnje:
 pozornost (»atraction«) – ustvarjanje pozornosti za naše izdelke in storitve oz. našo
blagovno znamko;
 zanimanje (»interest«) – ustvarjanje zanimanja za naše izdelke in storitve. Običajno to
naredimo z boljšimi lastnostmi, prav tako pa moramo ustvariti dovolj zanimanja, da bomo
potencialnega kupca spodbudili še k nadaljnjemu raziskovanju;
 želja (»desire«) – ustvarjanje želje oz. čustvene povezave do kupca. Kupec mora preiti iz
faze »všečkanja« v fazo, »da to hoče«;
 dejavnost (»action«) – pomeni premik kupca k interakciji s podjetjem. V tem koraku si
prenese brošuro, opravi klic, se registrira ali naroči na elektronska sporočila, sodeluje v
klepetu itd.
Po zapisu Slovenske oglaševalske zbornice pa so za uspešno trženjsko komuniciranje potrebni
naslednji koraki (Smrekar idr. 2012, 16):
 določitev ciljnega občinstva, opredelitev ciljnega komuniciranja,
 oblikovanje sporočila,
 izbira komunikacijskih poti,
 določitev proračuna,
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 izbira spleta orodij za trženjsko komuniciranje,
 merjenje kazalnikov, rezultatov.
Tržniki različnih podjetij usmerjajo komuniciranje podjetij na digitalne kanale, kot sta
mobilna tehnologija in internet. Svojo moč posledično izgubljajo tradicionalni mediji, npr.
televizija, radio, časopis in revije. Digitalni mediji so lažje dostopni vsem ter so hkrati tudi
bolj stroškovno učinkoviti. Tradicionalni mediji so pogosto predragi in preveč zapleteni za
majhna in srednje velika podjetja, prav tako jih trenutno presegajo mobilne tehnologije
(Cvitanović 2018, 385).
Oglaševalci oglašujejo v stiku preko interneta in socialnih omrežij. Podjetja komunicirajo
enako sporočilo preko različnih kanalov. Danes so predvsem potrošniki tisti, ki narekujejo,
preko katerih kanalov komunicirati, in tržniki morajo strategije pripraviti glede na
pozicioniranje znamke (Cvitanović 2018, 386).

2.5

Predstavitev spletnih gigantov

V nadaljevanju si bomo podrobneje ogledali delovanje treh svetovnih spletnih gigantov, in
sicer družb Amazon, Ebay in Alibaba.

2.5.1 Amazon
Ustanovitelj podjetja Amazon je Jeff Bezos. Bezos je končal fakulteto na Princetonu kot
računalniški in elektrotehnični inženir. Po odstopu iz mesta podpredsednika v investicijski
banki D. E. Shaw se je preselil v Seattle. Videl je neverjetno rast interneta in priložnost na
tem področju. Seattle je izbral zaradi močne tehnične podpore, prav tako pa je bila poleg
velika prodajalna knjig. Vsekakor si je zamislil ustvariti virtualno spletno prodajalno za
ljubitelje knjig, ki je kasneje postala tudi mednarodna. Njeno spletno delovanje se je začelo v
juliju leta 1995 (Krishnamurthy 2005, 1).
Amazon neprestano raste in njegov delež na trgu je presenetljiv. Tako se je npr. v ZDA iz leta
2016, ko je imel 34 % celotnega trga, v letu 2020 povzpel na sedanjih 47 % celotnega trga
(Kristensen 2020).
Amazonova prva strategija je bila čisto preprosta; preko spleta prodati čim več knjig, zato so
ponudili zelo veliko zalogo (Imran 2014, 6). Uporabili so strategijo velike marže in nizke
cene. Amazon uporablja dolgoročno strategijo, s katero ponuja produkt po najnižji ceni ter
stavi na to, da bo kupec kupil tudi v prihodnje. Amazon s tem produkt proda v 33 dneh
namesto v 70 dneh kot konkurenca. Prav tako naredi svojo zalogo za najbolj prodajane
izdelke, tiste z manj pogosti nakupi pa prepusti drugim podjetjem.
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Amazon je pritegnil kupce zaradi možnosti nakupa z enim klikom in nizkimi cenami.
Ustvarjanje enostavnih sistemov in spletnega okolja je bila njihova ključna prednost (Imran
2014, 8).
Leta 2000 so opravili prenovo in investirali 200 milijonov USD. Posodobili so analitično
programsko opremo »Epiphany«, logistiko ter sistem podatkovnih zbirk podjetja Oracle.
Razvili so tudi dva velike sistema – »Amazon Web Service« in »Simple storage service«.
Skozi te sisteme lahko Amazon upravlja milijone kupcev ter prav toliko prodajnih artiklov
(Imran 2014, 5).
Amazon pri svojem upravljanju odnosov s strankami uporablja napredni sistem za uspešno
delovanje. Tako sistem vsako sekundo beleži podatke uporabe interneta, spletnega iskanja v
kombinaciji z elektronsko pošto in pametnim telefonom. Sistem omogoča komuniciranje,
prodajo ter izvajanje neposrednih trženjskih dejavnosti. Sistem potrošniku predlaga najboljši
nakup glede na njegove želje in preteklo zgodovino. Sistem je eden izmed najboljših na svetu
in po tem se podjetje loči od konkurence (Imran 2014, 4).
Amazon je prav tako razvil sistem SAS (»Smart Analysis Search«), s katerim lahko na
podlagi obnašanja na spletni strani predvidijo, kdaj gre za prevaro (Imran 2014, 4).
Ko potrošnik prvič obišče spletno stran Amazon, mu ta ponudi izpostavljen izdelek. Ko pa
potrošnik stran obišče naslednjič, mu ta prikaže rezultate na podlagi uporabnikovega vedenja
in predhodne izbire. Amazon kupca prepozna po imenu in želi biti njegov osebni prodajalec.
Kolikor je kupcev, toliko je lahko različnih trgovin, saj Amazon »oblikuje« in naloži spletno
stran glede na želje in zanimanje kupca (Imran 2014, 4).
Ponuja tudi prodajo rabljenih izdelkov, ki jih na spletni strani »zavedemo« kot rabljene ter
enako dodamo opis in vse podatke. Takšni izdelki se prodajajo po nižjih cenah kot novi.
Amazon uporablja različne strategije in metode pri prodaji. Prodajo preko Amazona tako
ločimo na dva ključna dela. Dobavitelj prodaja neposredno Amazonu in je Amazon zadnji
prodajalec (FBA), ali pa dobavitelj prodaja neposredno potrošnikom (»Seller Central
Fullfilment«). V obeh primerih pri tem sodeluje Amazon. Pri prvem Amazon omogoča
program, ki se imenuje »Fulfillment by Amazon« (FBA). Ta program omogoča, da določena
organizacija oz. podjetnik s svojim produktom prenese skladiščenje, pobiranje produkta,
pakiranje, pošiljanje in celotno skrb za kupce z vračili na Amazon. Podjetnik lahko v
Amazonovo skladišče pošlje zalogo izdelkov. V zameno organizacija/podjetnik plača
Amazonu določen znesek, ki je odvisen od produkta. Vsak produkt je segmentiran glede na
to, v katero kategorijo spada, ter glede na dimenzijo in težo. Amazon skozi FBA in skozi
program Prime ponuja tudi brezplačno dostavo v dveh dneh (Amazon Prime). Pri drugem pa
se dobavitelj odloči, da prodaja sam s pomočjo Amazona. Dobavitelj mora tako poskrbeti za
ceno, obliko, oglaševanje ter uspešno prodajo, pošiljanje in vračila. Dobavitelj ne pošilja
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produktov v Amazon skladišče, ampak jih pripravlja neposredno sam. Za to storitev plača cca.
15–20 % vrednosti glede na produkt (Grant 2020).
Med podjetjem in Amazonom se ustvari prodajalno razmerje, v katerem Amazon postane
osrednji prodajalec. Običajno je to »klic« in zanimanje za sodelovanje, ki ga dobimo od
Amazona. Za produkt se stranki pogajata glede pogojev in cene. Prodaja se neposredno
Amazonu »na debelo«, pri tem prodajalec obdrži ime ter znamko, vso prodajo pa izvede
Amazon. Takšni produkti uživajo sloves visoke prodaje in visoke vidnosti na prodajnih
kanalih. Obstaja tudi osrednja prodaja »express«. Na tej so možne še dodatne storitve in
ugodnosti, kot npr. ekspresna dostava in uporaba programa Prime (Goat Consulting 2019).
Storitev Amazon Prime v osnovi ponuja dostavo v dveh dneh ali pa celo v istem dnevu. Ta
storitev zaradi hitrosti ključno vpliva na nakupno odločitev in potrošniki zaradi tega izberejo
Amazon. Prime naročniška storitev pa ponuja še veliko drugih storitev in možnosti. Med
njimi so npr. dostop do posebnih ponudb (»Amazon Prime Deals«). Prime uporabniki dobijo
10 % popust na večje nakupe prehrane. Obstaja tudi Prime odsek, kjer ponujajo neskončno
predvajanje filmov ter serij, dostop do Kindle knjižnice za izposojo virtualnih knjig,
predvajanje glasbe, brezplačne igre in številne popuste (Ramirez in Honorof 2020).
V letu 2019 je Amazon ustvaril naslednje prihodke: v severni Ameriki 177,77 bilijonov USD,
mednarodno je ustvaril 74,72 bilijonov USD ter s svojimi spletnimi storitvami (»Amazon
Web Services«) 35,03 bilijonov ameriških dolarjev (Clement 2020).

2.5.2 Ebay
V leto 1995 sodijo prvi začetki Ebaya v San Joseu v Kaliforniji. Pierre Omidyar je
sprogramiral kodo in jo izdal pod takratnim imenom »AuctionWeb« z namenom, da na
internetu združi poštene kupce in prodajalce. Z ženo sta iskala način, kako se znebiti svojih
starih predmetov in kako bi tudi od drugih in od drugod lahko pridobila, kar potrebujeta.
Sprva na »Auction Webu« ni bilo veliko zanimanja in ljudje niso nič objavljali. Potem pa se
je glas razširil ustno. Julija 1996 je Pierre navezal stik in pričel sodelovati z Jeffom Skollom,
ki je takrat ravno zaključil študij. Skoll je imel znanja, ki jih je Pierre potreboval, in zasedel je
mesto prvega predsednika v podjetju. Zasnoval je poslovni model in Ebay je pričel dobivati
prve pristojbine za transakcije. Kmalu so zaradi velike rasti morali zamenjati domačega
internetnega ponudnika ter pridobiti gostovanje. Kasneje so se povezali še z Meg Whitman in
Mary Lou Song. Vsi ti deležniki so že imeli ogromno znanja, saj so bili managerji in CEO
drugih podjetij. Leta 1997 so za mizo zasnovali načrt za sodoben Ebay, ki bo deloval kot
mesto, na katerem bodo lahko prodajalci in trgovci trgovali, Ebay pa bo za to pobiral
pristojbino. Načrt je uspel. Kmalu so k temu pristopile tudi banke in drugi deležniki, ki so
Ebayu ter tudi prodajalcem omogočili še hitrejšo rast (Wiley b. l.).
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Ebay je spletna trgovina, v kateri se združijo kupci in prodajalci, ki lahko med seboj trgujejo
praktično s čimer koli. Njihov slogan se glasi: »Povezujemo kupce in prodajalce globalno.«
(Ebay b. l.a).
Platforma deluje tako, da lahko na njej vsakdo (podjetja, potrošniki itd.) objavijo, kar
prodajajo. Izberejo lahko dva načina prodaje. Pri prvem načinu določijo fiksno ceno in kupec
ima možnost, da izdelek kupi neposredno po tej ceni. Pri drugem načinu pa se prodajalec
odloči za prodajo na način dražbe. Prodajalec tako določi spodnjo ceno, nato pa preko spleta
nekaj dni poteka dražba in kupci lahko ponudijo različne zneske. Ko se dražba zaključi, tisti,
ki je ponudil največji znesek, dobi izdelek ali storitev. Vse to poteka avtomatsko preko
interneta in s pomočjo Ebay sistema. Sistem prav tako po elektronski pošti obvesti prodajalca
o tem, kdo je ponudil največji znesek, ter kupca, da je ta dobil dražbo. Kupec in prodajalec se
potem povežeta individualno preko Ebaya, kjer izvršita nakup. Z leti razvoja so ustvarili tudi
sistem za povratne informacije. Kupec in prodajalec lahko ob koncu nakupa drug drugemu
podata oceno. Tako lahko recimo prodajalec pride do dobre ocene in ugleda ter ima
posledično več nakupov (Wiley b. l.).
Platforma je uporabniško prilagojena in za iskanje med milijoni različnih izdelkov in storitev
uporablja dva načina. Prvi je, da v iskalno okence zapišemo ključne besede – kaj iščemo. Na
to iskanje lahko dodamo še različne filtre, s katerimi še dodatno omejimo iskanje tistega, kar
želimo. Drugi način pa je namenjen bolj brskanju oz. če bi radi le »gledali izložbe«. Pri tem se
lahko pomikamo skozi različne kategorije in sezname izdelkov, ki nam jih ponuja Ebay (Ebay
b. l.b).
Ebay je oblikoval tri skupine, po katerih rangira in obračuna pristojbine. Prvi so navadni
uporabniki, ki lahko svoj oglasa objavijo s fiksno ceno ali ceno spletne dražbe – brezplačno.
V osnovi lahko uporabnik ob objavi oglasa doda tri fotografije. Ebay potem za te uporabnike
ponuja različne dodatne storitve (večja galerija, izpostavljeno, odebeljeno, objava v več
kategorijah itd.), ki jih je treba doplačati. Druga skupina so Ebay trgovine. Prodajalci tukaj
plačujejo mesečne pristojbine, ki so prav tako razdeljene na tri range. Cena osnovne (»basic«)
pristojbine znaša 5 USD/mesec, cena »napredno« (»featured«) 25 USD/mesec in cena za težji
paket (»anchor«) 100 USD/mesec. Naročnine se med seboj razlikujejo glede na velikost
prodajalcev – količino prodanih izdelkov ter vrsto izdelkov. Prodajalci pa lahko objavijo
enega ali pa tisoč oglasov. Prodajalcem se poleg mesečnih pristojbin obračuna še pristojbine
na končni znesek. V večini primerov ta znaša 4,95 %. Tudi prodajalci lahko dokupijo dodatne
storitve (izpostavljeni oglasi, dodatni opisi ob oglasih). Tretja skupina so posebni
(»clasified«) oglasi, ki veljajo samo za naslednje kategorije: nepremičnine, avtomobile ter
žive živali in njihovo hrano. Pri teh oglasih ni treba vplačati pristojbine ob objavi. Dokupiti je
mogoče dodatne storitve, prav tako pa so oproščeni dodatnega obračuna na končni znesek
(Ebay b. l.c).
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Ebay je v letu 2019 skupaj ustvaril 10,8 bilijonov ameriških dolarjev prihodkov. Večina vseh
prihodkov (7,57 bilijona) izhaja iz pristojbin, ki jih Ebay pobira od uporabnikov (Ebay b. l.c).

2.5.3 Alibaba
Družbo Alibaba je ustanovil Jack Ma leta 1999. Alibaba je multinacionalno podjetje,
specializirano za e-poslovanje. Svoje poslovanje je pričelo z 18 zaposlenimi, sedaj pa
organizacija šteje 22.000 in več zaposlenih ter deluje v več kot 60 državah po svetu (Alibaba
Group 2018). Alibaba Group ima pod seboj več različnih podjetij, ki se ukvarjajo predvsem z
različnimi področji e-poslovanja (Alibaba 2010a). Celotni prihodki Alibabe so v letu 2019
znašali 47.649,63 milijonov EUR (Statista Research Department 2020).
Alibaba je postala ena izmed največjih B2B (podjetje k podjetju) podjetij na svetu zaradi
svojega inovativnega poslovnega modela ter dobro premišljene internacionalne ekspanzije
(Anwar 2017, 368).
Sistem v Alibabi deluje globalno in omogoča, da lahko podjetje na drugem koncu sveta
poišče svojega partnerja in proizvajalca na Kitajskem. Alibaba ne računa stroškov za objave
na njihovih straneh, ampak pridobi finance s pomočjo oglaševanja podjetij na njihovih straneh
(Yazadnifard in Hunn Li 2010). Prav tako za stranke oblikujejo spletne strani ter ponujajo
posojila za manjša podjetja. Posojila znašajo cca. 7.082,78 EUR, vseh posojil skupaj pa je
bilo že leta 2012 v znesku 177,07 milijonov EUR. Svoje poslovanje so tudi razširili na
posojila za fizične osebe ter vstopili na trg zavarovalnih storitev (Havinga, Hoving in
Swagemakers 2016, 20).
Center poslovanja Alibabe je platforma, ki povezuje internacionalne kupce z milijoni manjših
oz. srednje velikih podjetij na Kitajskem, ki ponujajo neverjetno izbiro produktov – od vrtnih
izdelkov do delov za letala (Pan 2015, 1).
Alibaba je svoje poslovanje razdelila na različna poslovna področja. Za področje C2C
(potrošnik–potrošniku) skrbi spletna stran z načini dražbe Taobao, spletni portal Yahoo
China, spletna stran za lifestyle produkte in storitve Koubei in spletna trgovalna platforma za
oglaševanje Alimama. Vse te strani na Kitajskem kotirajo v sam vrh med najbolj obiskanimi
spletnimi strani na Kitajskem (Pan 2015, 1).
Skupina Alibaba po hierarhiji vključuje naslednje poslovne subjekte, navedene v preglednici
2.
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Preglednica 2: Podjetja v skupini Alibaba
Ime podjetja
Tao Bao
Tmall.com
Juhuasuan
Etao
Alibaba.com
Aliexpress
»Alibaba oblačno računalništvo«
(Alibaba Cloud Computing)
AliPay
1688.com

Opis
Kitajski največji C2C trgovec
Kitajski portal za B2C – za bolj kakovostne in priznane
blagovne znamke
Celovita platforma za skupinsko nakupovanje na Kitajskem
Nakupovalni iskalnik na Kitajskem
Vodilna svetovna platforma e-poslovanja za mala podjetja
Vodilna svetovna platforma za nakupovanje za končne
potrošnike
Razvijalec platform za računalništvo v oblaku in
upravljanje podatkov
Na kitajskem najbolj uporabljena platforma za spletno
plačevanje
Vodilna platforma za e-poslovanja za domače izdelke na
Kitajskem med majhnimi
podjetji

Vir: Havinga, Hoving in Swagemakers 2016, 17.

Alibaba uporablja svoj plačilni sistem – AliPay. Sistem so splavili leta 2004 in je največji
plačilni sistem v Aziji (Geraghty 2020).
Deluje kot plačilni ter varnostni sistem med prodajalcem in kupcem. Denar ostane zadržan v
sistemu, dokler kupec ne sporoči, da je blago prejel in da je z njim vse v redu. Takrat lahko
prodajalec pride do svojega plačila. Ker so se na računih AliPay pričeli nabirati veliki zneski,
so uvedli popolno finančno podjetje Ant Financial, ki je s temi sredstvi pričelo upravljati in
zagotavlja boljše obresti in pogoje od bank (Liu 2017).
AliPay je imel v letu 2019 v enem mesecu kar 1,2 bilijona aktivnih uporabnikov (Klein 2020,
3).
Poleg številnih podjetij v skupini Alibaba Group, se bomo osredotočili na spletno trgovino
AliExpress. AliExpress so zagnali aprila leta 2010 in ga tako lahko uvrščamo med mlade
spletne trgovine (Alibaba 2010b). AliExpress je nova konkurenca Ebayu. Ponuja neposredno
povezavo in nakup od kitajskih proizvajalcev. Je mednarodni Taobao (Havinga, Hoving in
Swagemakers 2016, 30). »Pametnejše nakupovanje, boljše življenje,« je slogan, ki ga
AliExpress uporablja (Alibaba 2010b).
AliExpress je B2C (podjetje in potrošnik) platforma, kar pomeni, da kitajska proizvodnja
podjetja izdelujejo različne produkte, ki se potem prodajajo po vsem svetu (Broad 2014).
Razlog za takšen razvoj in eksponentno rast AliExpressa tiči v razvoju mobilnih rešitev. Že
leta 2011 so izdali mobilno aplikacijo, saj so v tem videli priložnost za prihodnost. Za tisti čas
je bilo to nenavadno, saj je bilo značilno, da se spletno nakupovanje razvija predvsem na
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»velikih zaslonih«. Proti koncu leta 2014 si je mobilno aplikacijo za Android preneslo že več
kot pet milijonov uporabnikov (Think with Google 2015, 2).
Za AliExpress je znano, da ponuja zelo nizke cene. Takšne nizke cene so normalne in jih na
platformi lahko dosežejo, saj potrošniki preko strani nakupujejo neposredno od prodajalcev
(brez posrednikov). Najnižje cene imajo elektronski izdelki, to pa je zato, ker so dejansko
izdelani na Kitajskem (Bruce 2019).
AliExpress za izvedbo naročila potrebuje nekoliko več časa kot npr. Amazon ali Ebay, saj
nima skladišč za produkte in produkti niso situirani v Evropi. Da pošiljka prispe, potrebuje od
20–60 dni, kar je precej dolgo za spletno naročilo ter traja precej dlje od povprečnih 14 dni.
Vsaka pošiljka je opremljena s sledilno številko in jo lahko spremljate takoj, ko prodajalec
pošlje izdelek. Ob nakupih preko AliExpressa moramo biti pozorni na skrite stroške – to so
lahko uvozni davek in carina. Natančen opis ter slovenski pogoji za nakup izdelkov iz
Kitajske so na voljo v razdelku uvoz iz tretjih držav sveta (Bruce 2019).
AliExpress (b. l.a) ponuja tudi možnost, da izdelke vrnemo. To storimo na spletni strani s
pomočjo različnih obrazcev za spore, kjer vse digitalno izpolnimo in izdelek fizično pošljemo.
Spremenili so tudi način nakupovanja na mobilnih napravah in uvedli lažje sprejemanje
naročil ter bolj pregledno nakupovanje. Konkretna rešitev je, da npr. ne uporabljajo ponovne
verifikacije uporabnika, ko se ta prijavlja na mobilni napravi. Prav tako se posebej trudijo, da
na mobilni platformi pri vsakem artiklu poudarijo fotografijo, ceno artikla in ceno poštnine že
na prvem zaslonu. Optimizirali so tudi spletno stran na način, da se na njej še posebej dobro
znajde kupec, ki jih je obiskal prvič. Novemu potrošniku zagotovijo, da se počuti zelo varno.
Po nekaj nakupih sledi naslednji korak, ponudijo mu mobilno aplikacijo. Z aplikacijo je
nakup produkta oddaljen še samo en klik. Podjetje skozi sistem zbira tudi zelo veliko
podatkov – to so povratne informacije uporabnikov, uporaba produktov ter vse mobilne
nakupe. Podjetje potem te podatke analizira ter določi najboljšo strategijo za optimizacijo
(Think with Google 2015, 2).
AliExpress ponuja edinstven sistem ocenjevanja prodajalcev na njihovi platformi. Vsak
uporabnik lahko tako po nakupu odda oceno. Na takšen način se lahko izboljšajo prodajalci,
prav tako pa tudi kupci dobijo mnenje o določenem prodajalcu znotraj platforme. AliExpress
ponuja tudi posebne »top znamke« (»Top Brands«), to so najboljši prodajalci znotraj
platforme (AliExpress b. l.b).

2.6

Trženje spletnih trgovin

Trženje spletnih trgovin poteka malo drugače kot klasično trženje. Trženje za spletne trgovine
se danes dogaja predvsem v digitalnem svetu in na spletu. Je proces, pri katerem želimo
pritegniti pozornost strank, da obiščejo spletno stran, ki prodaja proizvode ali storitve na
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spletu. Trženje spletnih trgovin je najbolj blizu digitalnemu trženju. Digitalno trženje je
projekcija tradicionalnega trženja z vsemi orodji in strategijami na splet (Piñeiro-Otero in
Martínez-Rolán 2016, 38). Skupek novih tehnologij spodbuja razvoj kanalov, načinov in
jezikov, ki jih ne bi zmogli razviti brez spleta. Digitalno trženje je postalo fenomen, ki s sabo
prinaša nove prilagoditve in masovno distribucijo za doseganje trženjskih ciljev. Nov način
trženja je za uporabnike primernejši, bolj merljiv, prisoten vsepovsod in interaktiven (PiñeiroOtero in Martínez-Rolán 2016, 39).
Digitalno trženje se razteza tudi izven kanalov, ki potrebujejo uporabo interneta. Tako
vključuje tudi mobilne telefone (npr. besedilna (sms) in večpredstavnostna (mms) sporočila),
socialna omrežja, prikazno oglaševanje, oglaševanje preko orodij iskalnika (npr. Google) in
druge oblike digitalnih medijev. Trženje je eno izmed področij, na katero najbolj vplivajo
moderne tehnologije, kot je npr. internet. Elektronsko poslovanje vpliva na vsak vidik trženja,
saj zamenjuje klasičen fizični način komerciale in tradicionalno trženje. Elektronsko
poslovanje torej spodbuja trženjske strokovnjake, da razvijejo trženjske strategije in taktike za
uresničitev trženjskih ciljev, ki temeljijo na tehnologiji interneta (Yazdanifard in Oluwasegun
2012, 280).
Tržniki se spopadajo s trgom, ki se je razvil nacionalno in predvsem internacionalno, kar
omogoča iskanje potrošnikov, dobaviteljev in najboljših poslovnih partnerjev po vsem svetu.
E-poslovanje pomaga pri trženju, saj znižuje stroške izdelave, predelave, distribucije in
praktično ukinja klasično potratno »papirnato« poslovanje. Novodobno trženje prav tako
zahteva sodelovanje več oddelkov (finančni, oblikovalski, človeški viri), da lahko ustvari nov
poslovni standard načina dela v računalniških omrežjih (Moorman in Rust 1999, 181).
Danes je tako, da razumevanje in opazovanje določenih vzvodov potrošnikov potem pripelje
do učinkovite zasnove dolgoročnih trženjskih strategij, s katerimi si želimo ustvariti
dolgoročne odnose in večkratne nakupe (Yazdanifard in Oluwasegun 2012, 280).
Tržniki, ki tržijo preko spleta, uporabljajo naslednja orodja: orodja trženja preko elektronske
pošte, socialnih omrežij, trženje za spletne iskalnike in vsebinsko trženje (Kabi 2019).
Trženje z uporabo elektronske pošte (e-mail trženje) je strategija komuniciranja preko
elektronske pošte (e-maila). Ta strategija je zelo priljubljena zaradi nizkih stroškov.
Elektronska pošta je personalizirana, sestavljena iz blagovne znamke podjetje, sporočila in
povezave do spletne strani, na kateri lahko posameznik kupi izdelek. Novejša elektronska
sporočila vsebujejo tudi fotografije, lepše oblikovano sporočilo in povezave do socialnih
omrežij. Obstaja več različnih tipov trženja preko elektronske pošte (Schwarzl in Grabowska
2015, 193).
Prvi način je samostojna kampanja. Poleg vseh zgoraj naštetih lastnosti imajo ta elektronska
sporočila ( e-maili) določen čas uporabnosti. Uporabljajo se za promocijo novih produktov oz.
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sezonskih produktov. Eno ali več elektronskih sporočil tako vsebuje podatke za enak izdelek.
Drug način so e-novice (»newsletter«). Glavni razlog za pošiljanje e-novic je potrošnikova
lojalnost. Ta sporočila vsebujejo uporabne informacije in se praviloma pošiljajo enkrat
mesečno. Slaba lastnost e-novic je nenehen vložek podjetja, saj mora vseskozi posodabljati
vsebino. Podjetja se trenutno soočajo s problemom »e-mailinga«, saj zaradi velike zasičenosti
s sporočili ni resnične vrednosti ob prejemu teh sporočil. Različni sodobni filtri prav tako
nehote blokirajo prejeta uporabna elektronska sporočila ali pa jih označijo kot neželeno pošto
(Schwarzl in Grabowska 2015, 193). Trenutno se dnevno na svetu pošlje 60 bilijonov »spam«
sporočil. Poštni odjemalec Gmail, ki je danes zelo priljubljen, pa dnevno blokira kar sto
milijonov sporočil (Lynkova 2020).
Trženje preko socialnih omrežij trenutno močno narašča. Nakupovalne navade se spreminjajo
s pomočjo mobilnega nakupovalnega, na voljo je vse več P2P komunikacije (storitev brez
posrednika in z neposrednim stikom). Tradicionalno izkušnjo brskanja po spletnih straneh je
že načel zob sodobnega časa in v ospredje prihaja prepoznavanje znamk in nakupi produktov,
ker smo jih videli npr. na Instagramu ali Pinerestu. Platforma Instagram je v marcu ponudila
storitev, ki omogoča, da njihove aplikacije ne bo več treba zapustiti, da bi opravili nakup
(Bobila 2019).
Socialna omrežja so zelo dobra priložnost za graditev dobrih odnosov s potrošniki ter novih
socialnih interakcij. Trenutno se socialna omrežja najhitreje razvijajo, in sicer po raznolikosti
kot tudi z uporabniki. Uporabniki lahko najdejo avdiovizualna omrežja, kot so npr. YouTube,
Vimeo, Soundcloud, ter slikovne platforme, kot so Flickr, Picassa, Pinterest ali Instagram. Tu
so še splošna družbena omrežja, kot so Facebook, Twitter, Google+ ter tudi specializirana kot,
je npr. LinkedIn. Tukaj so še zbiralniki novic, npr.: Digg ali Delicious, različni blogi, wiki
skupnosti in drugi. Vse skupaj tvori veliko digitalno areno. Socialna omrežja so postala
»manager« osebnih profilov različnih uporabnikov v določenem zaprtem sistemu, v katerem
se združujejo in delijo podobne interese. Takšna omrežja in skupine so kot kontejnerji
različnih vsebin, za katera je zelo dobro, če se jim pridružijo tudi podjetja in organizacije.
Uporabniki v omrežjih delijo svoje poglede in izkušnje. Če ta pogled izkoristijo organizacije,
lahko to uporabijo za lasten razvoj ter dodano vrednost (Piñeiro-Otero in Martínez-Rolán
2016, 47).
S pravilnim pristopom do socialnih omrežij lahko z njimi najdemo talent, oblikujemo
znamko, najdemo nove kupce, ustvarjamo analize in raziskave. Na socialnih omrežjih se
pojavljata dva načina oglaševanja. Prvi je s pomočjo funkcije seznama želja, drugi pa s
pomočjo aplikacij za posredovanje informacij prijateljem. Komunikacija v socialnih omrežjih
omogoča, da si kupci med seboj prisluhnejo, pregledajo ocene za izdelke in storitve ter
pridobijo vse in še več informacij (Bolotaeva in Cata 2011, 2).
Študija (Icha in Agwu 2016, 16) je dokazala, da socialno trženje pozitivno vpliva na blagovno
znamko, spodbuja potrošnike ter učinkovitost. Mogoče pa ga je uporabiti tudi kot
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konkurenčno prednost. Ugotovili so tudi, da je trženje na socialnih omrežjih uspešno tudi, če
v tem nimamo predhodnega znanja.
Uporabniki na internetu preživijo zelo veliko časa, v tem času tudi brskajo za izdelki, jih
primerjajo in iščejo najboljše cene. To pa je trenutek, da potencialnega kupca ujamemo in mu
ponudimo prave informacije (Digital Marketing Institute b. l.).
Prvi korak k temu je optimizacija spletnega mesta, čemur v angleščini rečemo tudi SEO
(»Search Engine Optimization«). SEO je tehnika za pridobitev organskega prometa iz
iskalnikov, to pa naredimo z optimiranjem spletnega mesta in strani, da bo iskalnikom
prijazna in da bo v rezultatih rangirana višje (Sunda in Vijayakumar 2017, 129).
SEO je skupek elementov, ki jih je treba optimizirati, da lahko dosežemo maksimalne
rezultate (Digital Marketing Institute b. l.).
Prvi element SEO optimizacije so ključne besede. Ključne besede so besede in besedne zveze,
ki jih uporabniki in potrošniki interneta uporabljajo za iskanje spletnih vsebin ter jih lahko
blagovne znamke nato povežejo s svojimi produkti in storitvami. Ključne besede, ki jih
poiščemo s pomočjo Googlovih orodij (najboljša možnost), morajo biti predhodno raziskane,
dobro izbrane ter tudi pametno uporabljene. Zato obstaja celotno orodje in pa tudi statistika.
Priporočeno je, da ključne besede uporabimo po naši celotni spletni strani (Digital Marketing
Institute b. l.).
Drugi korak k temu je vsebina strani. Vsebina mora biti izobraževalna, zanimiva, strokovno
ustrezna, privlačna in deljiva. Vsebina je v večini oblik na strani, kot so: vsebina spletne
strani, videi, blogi, infografike, podcasti, e-knjige, objave na socialnih omrežjih, lokalni oglasi
itd. Če se ukvarjamo z vrtnimi produkti, bi na naš blog objavili nekaj člankov o vrtnarjenju,
naključni obiskovalci bodo to prebrali, ko pa bodo prvič potrebovali kakšen produkt iz našega
ponudbe, pa se bodo posledično zagotovo spomnili na nas (Digital Marketing Institute b. l.).
Tretji korak je optimizacija izven spletne strani (»SEO off-page«). To pomeni, da si želimo,
da se naša spletna stran pojavlja in je objavljena tudi na drugih spletnih straneh. Na takšen
način iskalniki zaznajo, da je naša spletna stran kakovostna ter kredibilna. Nekaj takšnih
strategij je gostovanje na blogu – da nekdo drug v blogu objavi nekaj o nas, veliko infografik,
ki se dobro delijo po internetu, ter sodelovanje in omembe nas v povezavi z vplivneži
(Srivastava, Kshatriya in Rathore 2017, 153).
Četrti korak je lokalna optimizacija (»Local SEO«). Danes se 57 % vseh iskanj dogodi preko
telefona in tablice in polovica teh iskanj se zgodi v lokalnem okolju. To pomeni, da Google
rangira tudi našo lokalno publiciteto in nas lahko prikaže nekomu, ki išče v bližini. Zato je
dobro, da uporabljamo lokalne ključne besede ter poleg ustvarimo tudi naš profil v Google
Maps, Google+ in drugih (Digital Marketing Institute b. l.).
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Naslednji in zadnji korak pa je ciljano besedilno oglaševanje (»SEM – Search Engine
Marketing«). Nanaša se na plačane trženjske dejavnosti in vključuje oglaševanje preko
Google Ads, oglasov na socialnih omrežjih, plačila na klik, Google prikaznih oglasov ter
drugo. SEM običajno ni del strategije SEO optimizacije, ima pa pomembno mesto, saj nam
lahko pomaga lažje doseči novo ciljno občinstvo (Digital Marketing Institute b. l.).
Oglejmo si še elektronsko poslovanje skozi prizmo klasičnega 4 P trženjskega spleta.
Cena (»price«) v e-poslovanju je določljiva na podlagi treh komponent: stroški, vrednost
stranke in konkurenca. Praksa svetovnih partnerjev elektronskega poslovanja kaže unikatne
metode fleksibilnega in personalnega postavljanja cene. Primer iz prakse pokaže, da je npr.
Amazon v enem obdobju dveh mesecev 9715-krat zamenjal ceno različnim produktom.
Sprememba cene se tako lahko zgodi tudi desetkrat na dan. Praktično 20 % vseh izdelkov v
ponudbi Amazona dnevno spreminja cene in najbolj iskane produkte posodabljajo na nekaj
minut. Cena je v elektronskem poslovanju praktično zelo dinamična in je v današnjem času
individualno določljiva na podlagi informacijske tehnologije in velikega zbiranja podatkov
(Pogorelova idr. 2016, 6748).
Ljudje (»people«) v e-poslovanju. V digitalni dobi je pomembno, da shranjujemo podatke o
naših kupcih (to počne že večina velikih podjetij). S pomočjo pridobljenih podatkov lahko
sestavljamo uspešne kampanje in jih ciljamo na primeren način. S pametnim načinom
obdelave teh podatkov lahko natančno predvidimo, kdaj bo potrošnik ponovno kupil izdelek,
in glede na to prilagodimo celotno delo podjetja in proizvodnjo (Cvitanović 2018, 387).
Prostor (place) v e-poslovanju. Na strategijo razvoja prodaje vpliva specifičnost izdelkov. Za
informativne produkte sta torej čas in strošek za izvedbo naročila zelo majhna. Za fizične
produkte pa so stroški odvisni od življenjske dobe izdelka, volumna, hitrosti dostave in tudi
potrošnik mora biti predhodno obveščen o stroških in pogojih dostave (Pogorelova idr. 2016,
6748). Prostor pri elektronskem poslovanju predstavlja spletno stran ali pa določeno mesto na
socialnih omrežjih. Slednja, ki je glavni stik z našimi potrošniki, opravlja tudi promocijske
funkcije. Prostor za elektronsko poslovanje v današnjem času je zasnovana platforma (spletno
mesto), ki prodajalcem omogoča prodajo (npr.: AliExpress). Zelo pomembna značilnost te
strani je kapaciteta prodajnih kanalov, ki jih ta lahko omogoči kupcem in prodajalcem
(Pogorelova idr. 2016, 6748).
Promocija (»promotion«) v e-poslovanju. Promocija je v elektronskem okolju najbolj
prepoznavna zaradi uporabnih orodij in posebnosti. Promocijske dejavnosti omogočajo
potrošnikom, da se vključijo v proces komuniciranja in jih tako lahko spodbudimo k dejanjem
(registracija, prenos, nakup, priporočilo) (Pogorelova idr. 2016, 6748).
Fizični dokazi (»physical evidence«) v e-poslovanju. Razdeljeni so v dve komponenti –
tradicionalne fizične in virtualne. Tradicionalne fizične predstavljajo fizične trgovine,
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prevzemna mesta in pisarne podjetja. K virtualnemu okolju pa spadajo spletna trgovina, strani
na socialnih omrežjih, mobilne aplikacije (Pogorelova idr. 2016, 6749).
Vsi ti elementi so pri klasičnem modelu zastopani preko osebja, ki skrbi za prvi stik in
komuniciranje. V digitalnem okolju pa te nadomesti virtualna predstavitev podjetja, npr.
spletna trgovina, ter standardizirani avtomatizirani procesi. Človeški dejavnik tukaj ne šteje
nič, na drugi strani pa lahko ima pozitiven učinek na kakovost storitev. Tehnologija deluje na
podlagi algoritmov, ki ne zaznavajo emocionalne ravni. Tako ji manjka človeške
ustvarjalnosti in odnosa, ki ga lahko ustvari le človek s svojo emocijo in karizmo. Napredni
sistemi že vsebujejo elemente umetne inteligence za personalizirano interakcijo s
potrošnikom. Človek s svojo dodano vrednostjo, ki je tehnologija ne zmore ponuditi, pa ostaja
posebnega pomena, čeprav deluje v ozadju virtualnega sistema (Pogorelova idr. 2016, 6749).
Za promocijo so oblikovana različna orodja (Pogorelova idr. 2016, 6748):
 Na voljo so različne vrste oglaševanj – prikazno, kontekstno, oglaševanje v socialnih
omrežjih, mobilno oglaševanje ter nevtralno (ne vsiljujoče) oglaševanje. V ospredju je
oglaševanje preko interneta s trenutnim poudarkom na mobilnih tehnologijah.
 V osebni prodaji je oseba svetovalca zamenjana z e-robotom. E-roboti imajo različne
naloge – lahko pomagajo pri nakupu, pomagajo pri plačilu. Določeni e-roboti pa
potrošnike obveščajo o dogodkih – npr. odpoved leta.
 Pospeševanje prodaje vključuje pozive na socialnih omrežjih, trženje preko elektronske
pošte, web konference in webinarje. Uporabljene so velike zmožnosti socialnih omrežij,
da potrošnike motiviramo za sodelovanje ter da vključujejo tudi sorodnike in svoje
najbližje.
 Odnosi z javnostjo delujejo preko trženja na socialnih omrežjih. Potrošniki kot sodelujoči
postajajo »advokati« za določeno podjetje, nevtralizirajo negativno mnenje ter povečujejo
dobro ime o podjetju.
 Pri trženju je pomembno tudi iskalno orodje; to omogoča, da se lahko pozicioniramo na
vrh in tako pridobimo zelo veliko organskega prometa.
Ko združimo vse strategije in teorije, si tako podjetja kot tudi posamezniki želijo doseči
najvišjo stopnjo, in to je viralno trženje. Trženje doseže viralnost, ko se sporočilo deli ali o
njem govori širša javnost in ne le ciljna publika (Barnhart 2020). Takšna uspešna digitalna
trženjska akcija je danes lahko zelo vplivna. Viralne vsebine se delijo organsko in zato za
delovanje ne potrebujejo namenskega oglaševanja. Takšne vsebine se zelo hitro razširijo po
celotnem spletu, YouTubu ter po socialnih omrežjih. Če vsebujejo informacije o podjetju,
produktih in storitvah, te nemudoma postanejo viralne in dosežejo največjo stopnjo
prepoznavnosti in vse medije (Pogorelova idr. 2016, 6748).
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3

EMPIRIČNI DEL

V empiričnem delu smo s pomočjo spletne raziskave ugotavljali razloge slovenskih
potrošnikov za spletni nakup iz tujine, proučili njihovo zadovoljstvo z opravljenim nakupom
in storitvijo ter na podlagi analize ugotavljali, katere prednosti in slabosti nakupovanja iz
tujine (Amazon, Ebay in Alibaba) zaznavajo slovenski potrošniki. Za spletno raziskavo smo
uporabili anketni vprašalnik.
V prvem delu empiričnega dela smo predstavili vzorec anketiranih, postopek zbiranja in
obdelave podatkov, inštrumente, ki smo jih uporabili pri analizi, ter osnovne statistične
izsledke. V poglavju rezultati in interpretacija smo na podlagi hipotez in raziskovalnih
vprašanj predstavili ugotovitve. Temu sledi sklep s predlogi in priporočili za izboljšave na
področju spletnega nakupovanja.

3.1.1 Vzorec
Anketni vprašalnik je bil dosegljiv 18 dni, od 3. do 21. julija 2020. Skupaj smo vprašalnik
poslali na 759 elektronskih naslovov, in sicer preko različnih platform – največ preko
socialnega omrežja Facebook (443 naslovov – 58,3 %), elektronske pošte (290 naslovov –
38,2 %), različnih mobilnih naprav (20 naslovov – 2,6 %) ter preko Facebook Messengerja
(šest naslovov – 0,8 %). Vprašalnik je v prvem delu izpolnilo 451 anketirancev, v drugem
delu pa 249 anketirancev.

3.1.2 Postopek zbiranja podatkov
Za raziskavo smo uporabili spletni anketni vprašalnik (kvantitativno metodo), saj smo
predvidevali, da bomo tako najučinkoviteje prišli do reprezentativnega vzorca in želenih
podatkov. Spletno anketiranje namreč omogoča hitro zbiranje podatkov ter je brez
geografskih in časovnih omejitev, prav tako nima učinkov na anketarja in prinaša nižje
stroške (Zrim 2019, 4).
Za pridobitev podatkov smo oblikovali lasten raziskovalni inštrument – anketni spletni
vprašalnik. Objavili smo ga na spletnem portalu www.1ka.si. Omenjen portal smo izbrali
zato, ker omogoča kreiranje različnih oblik anketnih vprašalnikov. Vmesnik deluje hitro,
preprosto in uporabniku prijazno, prav tako pa združuje številne funkcije. Aplikacija tako
omogoča strukturiranje zahtevnih pogojev ter enostavno delo s podatki (1ka b. l.).
Vprašalnik smo delili s povezavo preko osebnega Facebook profila ter osebnih in elektronskih
sporočil. Odločitev za Facebook je bila enostavna, saj ta zaradi svoje enostavne uporabe
omogoča hitro nadaljnjo delitev objave oz. povezave ter doseg velikega števila uporabnikov.
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3.1.3 Postopek obdelave podatkov
Podatke, ki smo jih z anketiranjem zbrali, smo analizirali s pomočjo programa SPSS ter MS
Office.
Uporabili smo vprašanja zaprtega tipa. V prvem delu vprašalnika smo anketirance spraševali
po njihovih osnovnih demografskih podatkih. Gre za podatke glede spola (moški/ženski),
starosti (razporedili smo jih v šest starostnih skupin), izobrazbe (osnovna šola ali manj,
srednja šola, visokošolska izobrazba ter magisterij ali doktorat), statusa (študent, zaposlen,
brezposeln, upokojenec) in osnovnega prihodka (razporejeni v šest kategorij). Prvi del smo
zaključili s pogojnim vprašanjem: »Ali ste v zadnjem letu opravili nakup iz Amazona, Ebaya
ali Alibabe?« Anketiranci, ki so odgovorili z »ne«, so na tem mestu s svojim sodelovanjem
prenehali, tisti s pozitivnim odgovorom (»da«) pa so z reševanjem nadaljevali. V drugem delu
smo od anketirancev želeli pridobiti podatke glede pogostosti nakupovanja na spletu, glede
poznavanja spletnih nakupov v tujini, glede povprečne vrednosti spletnih nakupov ter
različnih razlogov za spletno nakupovanje. Za anketiranje smo uporabili petstopenjsko
Likertovo lestvico zadovoljstva oz. strinjanja, pri čemer so z 1 označili največje nestrinjanje, s
5 pa največje strinjanje. Odgovoriti je bilo treba na vsa vprašanja in tisti, ki so prišli do konca,
so podali odgovore na vsa vprašanja. Rezultat so v popolnosti izpolnjeni anketni vprašalniki.
Pri analizi podatkov smo uporabili metode za številske spremenljivke. Za preverjanje
normalnosti porazdelitve smo uporabili enovzorčni Kolmogorov-Smirnov test. Glede na
rezultat testa se odločamo za parametrične ali neparametrične teste.
Za dokazovanje hipotez smo uporabili različne metode:
 Metoda glavnih komponent – PCA (»Principal Component Analysis«) je ena izmed
najpogosteje uporabljenih multivariatnih metod. Cilj metode je, da z nekaj glavnimi
komponentami povzamemo podatke s čim manjšo izgubo informacij, tako da se zmanjša
razsežnost prostora. Prednost te metode je zmanjšano število testov, ker test, ki je izveden
na glavni komponenti, velja enako za spremenljivke, ki to komponento tvorijo. Program
SPSS izračuna vse parametre, iz katerih je razvidno, ali so izpolnjeni vsi pogoji za analizo
(KMO in Bartlet test, komunalitete, skupna pojasnjena varianca), ter strukturo dobljenih
glavnih komponent (matrika faktorskih uteži, koeficienti linearne kombinacije).
 Test razlike več aritmetičnih sredin (ANOVA – analiza variance). Z analizo variance
preverjamo značilnost razlik med povprečji (spremenljivka »prihranek denarja«) v več
skupinah. Spremenljivko, po kateri enote razdelimo na skupine, imenujemo faktor
(vprašanje: »Kako pogosto nakupujete v tujih spletnih trgovinah?«). ANOVA test je
dvostopenjski – če smo v prvem delu potrdili homogenost varianc, smo v drugem delu
nadaljevali s testom ANOVA. Če pa homogenosti varianc nismo potrdili, smo nadaljevali
z Robust testom.
 Enovzorčni Wilcoxonov znakovno ranžirni test,
 Mann-Whitney test,
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 test Hi kvadrat (test kontingenčne tabele).
Za dokazovanje raziskovalnih vprašanj smo uporabili regresijsko analizo. Z njo ugotavljamo
medsebojno odvisnost med dvema ali več skupinami spremenljivk. Če na vrednost ene
odvisne spremenljivke vpliva več dejavnikov/spremenljivk, gre za multiplo regresijo. Če
obstaja med opazovanimi spremenljivkami odvisnost, je mogoče zapisati regresijsko enačbo.
Regresijsko premico je mogoče narisati le v primeru enostavne regresije. Zanesljivost
izračunane regresijske enačbe ugotavljamo z F-testom (tabela ANOVA), zanesljivost njenih
(parcialnih) regresijskih koeficientov pa s t-testom. Značilnosti testov morajo biti pod 0,05.
Prvi kazalnik uspešnosti metode je determinacijski koeficient (popravljeni »adjusted«, v
primeru multiple regresije). Statistično predstavlja delež variance v odvisni spremenljivki, ki
je pojasnjena z variabilnostjo v neodvisnih spremenljivkah oz. koliko odstotkov vpliva na
odvisno spremenljivko (posledico), je pojasnjeno z neodvisnimi spremenljivkami (vzroki).
Obstaja več metod linearne regresije (metode najmanjših kvadratov) glede na način
vključevanja neodvisnih spremenljivk. Najbolj enostavna je metoda ENTER, ki prikaže vse
parcialne regresijske koeficiente ne glede na to, ali imajo statistično značilen vpliv ali ne. Če
kakšna neodvisna spremenljivka nima vpliva, je takrat model neveljaven in je spremenljivko
treba izločiti ter analizo ponoviti. Tak način je precej zamuden. Temu smo se izognili z
uporabo metode STEPWISE, ki izvaja postopno vključevanje in izključevanje, dokler ne
pride do modela, ki vsebuje samo statistično značilno vplivne neodvisne spremenljivke. Zato
prikaz tabele ANOVA ni potreben. Metoda je zelo odporna na multikolinearnost (kadar
obstaja povezanost oz. korelacija med neodvisnimi spremenljivkami), ki naredi model
neveljaven. Multikolinearnost je skoraj vedno prisotna pri večjem številu neodvisnih
spremenljivk. Takrat dobimo zelo precenjen determinacijski koeficient. Ko enkrat ugotovimo
statistično značilen model, lahko smiselno interpretiramo parcialne regresijske koeficiente v
enačbi. Pomenijo spremembo odvisne spremenljivke, če se neodvisna spremenljivka poveča
za 1 (ob ostalih nespremenjenih pogojih). Konstanta ali začetna vrednost pomeni vrednost
odvisne spremenljivke, če so neodvisne spremenljivke enake nič. V regresijski analizi je treba
oceniti veljavnost modela. Tega ne izvajamo vedno, a v naši analizi je to bilo nujno zaradi
nenormalne porazdelitve večine spremenljivk. Izpolniti smo morali pogoje, kot so odsotnost
multikolinearnosti, homoskedastičnost (če ni izpolnjena, povzroča nezanesljive regresijske
koeficiente) ter multinormalnost (normalnost regresijskih ostankov/rezidualov).

3.2

Rezultati in interpretacija

Od vseh anketiranih je bilo 44,8 % (202) anketirancev takšnih, ki v zadnjem letu niso opravili
nakupa iz Amazona, Ebaya ali Alibabe, ter 55,2 % (249) tistih, ki so v zadnjem letu opravili
nakup iz Amazona, Ebaya ali Alibabe. Vse nadaljnje analize smo opravili na podlagi anketnih
vprašalnikov tistih, ki so v preteklem letu opravili nakup iz Amazona, Ebaya ali Alibabe. Od
tega je bilo 95 moških ter 154 žensk.
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Anketirani so bili razdeljeni v šest starostnih skupin. Največji delež (152 anketiranih; 61 %)
predstavlja starostno skupino od 26–35 let, najmanjši delež (pet anketiranih; 2 %) pa skupino
s starostjo nad 65 let. Glede na izobrazbeno strukturo so se anketiranci razvrstili v štiri
skupine. Največ anketiranih je bilo z »visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo« (128
anketiranih; 51,4 %), najmanj pa z »osnovno šolo ali manj« (štirje anketirani; 1,6 %). Glede
na status anketiranih je največji delež (207 anketiranih; 83,1 %) imela skupina »zaposleni«,
najmanjši delež (šest anketiranih; 2,4 %) pa skupina »upokojenec«. Anketirani so se razvrstili
tudi glede na povprečen neto dohodek. Največji delež anketiranih se je uvrstil v kategorijo
med »800 in do 1200 EUR« neto prihodka (97 anketiranih; 39 %), najmanjši pa v kategorijo
»manj kot 500 EUR« (17 anketiranih; 6,8 %).
Ugotovili smo tudi, da potrošniki pri nakupu najpogosteje uporabljajo računalnik. Od 249
anketiranih za spletni nakup namreč kar 136 anketiranih (54,6 %) uporablja računalnik,
najmanj pa tablico – en anketirani (0,4 %). Ostali – 112 anketiranih (45 %) – so se odločili za
uporabo pametnega telefona. Pri povprečni vrednosti nakupa je bil delež največji v kategoriji
»od 20 do 40 EUR« (81 anketiranih; 32,5 %), temu (zanimivo) takoj sledi nekoliko manjša
skupina »do 20 EUR« (70 anketiranih; 28,1 %). Najmanjšo skupino glede na povprečno
vrednost nakupa pa predstavljajo anketiranci v kategoriji »od 60 do 80 EUR« (24 anketiranih;
9,6 %).
Sledi analiza odgovorov za tri sklope vprašanj, ovrednotenih na Likertovi lestvici od 1 do 5:
 pomembnost razlogov, zaradi katerih se odločate za nakup preko tujih spletnih trgovin;
 dejavniki zadovoljstva z nakupovanjem preko tujih spletnih platform ter
 stopnja strinjanja z naslednjimi trditvami glede spletnega nakupovanja iz tujine, ki so
številske spremenljivke.
Kadar v test vključimo številske spremenljivke, je nujno treba preveriti normalnost
porazdelitve. Če je predpostavka o normalnosti izpolnjena, uporabimo parametrične teste
(testi, v katerih uporabljamo povprečje in odklon). Če predpostavka o normalnosti ni
izpolnjena, uporabimo neparametrične teste. V teh testih se številske vrednosti rangirajo, in
sicer od najmanjše do največje (najmanjša vrednost ima rang 1).
Tudi prikaz osnovne statistike (povprečje in odklon) je odvisen od normalnosti. Če je
predpostavka o normalnosti izpolnjena, prikažemo osnovne parametre, če ne, je najboljši
prikaz:
 graf frekvenc (histogram),
 mediana (vrednost, ki razdeli populacijo na dva enaka dela),
 modus (vrednost, ki se pojavlja najbolj pogosto).
Za preverjanje normalnosti porazdelitve uporabljamo »One-Sample Kolmogorov-Smirnov«
test (enovzorčni Kolmogorov-Smirnov test), ki ima naslednji hipotezi:
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 H0: spremenljivka je porazdeljena normalno,
 H1: spremenljivka ni porazdeljena normalno.
Ker so vse signifikance (značilnosti) pod 0,05, ničelno hipotezo zavrnemo in sprejmemo
nasprotno. Sklepamo, da niti ena spremenljivka ni normalno porazdeljena (ni po Gaussu). To
pomeni, da bomo za hipoteze H2 do H7 uporabili neparametrične teste. V nadaljevanju
predstavljamo rezultate glede hipotez, ki smo jih pridobili z analizo.

3.2.1 Preverba hipoteze H1
H1: Slovenski potrošniki pogosteje kupujejo izdelke iz tujine, ker s tem prihranijo denar.
Hipotezo bomo dokazali po naslednjem načrtu:
 zbrali bomo vse spremenljivke, ki opisujejo denar;
 redukcija spremenljivk na manjše število novih spremenljivk – glavnih komponent z
metodo PCA;
 testiranje normalnosti porazdelitve glavnih komponent;
 test ANOVA glavnih komponent.
Korak 1 in 2 – rezultati metode glavnih komponent
Iz preglednic vidimo, da so vsi pogoji uspešne redukcije izpolnjeni.
Preglednica 3: KMO in Bartlettov test
Kaiser-Meyer-Olkinova mera primernosti podatkov
Bartlettov test razpršenosti
približni hi-kvadrat
stopnja prostosti
značilnost

0,804
541,030
28
0,000

Preglednica 4: Komunalitete
Ekstrakcija
Nizka cena
0,608
Iz tujine nakupujem, ker prihranim denar.
0,691
Ponavadi nakupujem izdelke, ki imajo nižje zneske.
0,609
Nakupujem izdelke pri katerih ne plačam carine in davkov.
0,721
Iz tujine nakupujem zaradi brezplačne poštnine.
0,659
Pri nakupu preko portalov Amazon, Ebay ali Alibaba, se odločim za brezplačno poštnino.
0,557
Ob nakupu iz Amazona, Ebaya ali Alibabe naredim izračun DDV in carine.
0,912
Izdelka ne kupim, če moram plačati DDV in carino.
0,667
Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih komponent.
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Preglednica 5: Skupna pojasnjena varianca
Inicialne lastne
Ekstraktirana vsota
Rotirana vsota
vrednosti
kvadratov uteži
kvadratov uteži
KompoDelež
KumulaDelež
KumulaDelež
Kumulanenta Skupaj variance tiva v % Skupaj variance tiva v % Skupaj variance tiva v %
1 3,287
41,084
41,084 3,287
41,084
41,084 2,541
31,765
31,765
2 1,108
13,850
54,934 1,108
13,850
54,934 1,827
22,833
54,598
3 1,029
12,861
67,795 1,029
12,861
67,795 1,056
13,198
67,795
4 0,723
9,035
76,831
5 0,660
8,254
85,084
6 0,469
5,865
90,949
7 0,388
4,855
95,804
8 0,336
4,196 100,000
Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih komponent.

Preglednica 6: Struktura glavnih komponent – novih spremenljivk
Rotirana matrika uteži

Nakupujem izdelke pri katerih ne plačam carine in davkov.
Izdelka ne kupim, če moram plačati DDV in carino.
Iz tujine nakupujem zaradi brezplačne poštnine.
Pri nakupu preko portalov Amazon, Ebay ali Alibaba, se odločim za
brezplačno poštnino.
Iz tujine nakupujem, ker prihranim denar.
Nizka cena
Ponavadi nakupujem izdelke, ki imajo nižje zneske.
Ob nakupu iz Amazona, Ebaya ali Alibabe naredim izračun DDV in
carine.

Komponente
1
2
0,802
0,275
0,768 –0,062
0,747
0,286
0,704
0,225
0,184
0,088
0,159
–0,028

0,810
0,762
0,710
0,068

3
–0,044
0,269
–0,138
–0,104
–0,001
0,136
–0,162
0,952

Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih komponent.
Metod ekstrakcije: »Varimax«.
a. Rotacija končana v 5 iteracijah.

Glavne komponente shranimo z imeni:
 davek, carina in poštnina,
 prihranek denarja,
 izračun DDV in carine.
Za dokazovanje naše hipoteze je primerna druga komponenta.

Korak 3
Spremenljivko glede normalne porazdelitve testiramo zaradi pravilne izbire v nadaljevanju
uporabljenih metod.
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Preglednica 7: Enovzorčni Kolmogorov-Smirnov test

Davek, carina in poštnina
Prihranek denarja
Izračun DDV in carine

Najbolj ekstremne razlike
Asimp. značilnost
Absolutne Pozitivne Negativne Statistika testa
(2-stranska)
0,055
0,036
–0,055
0,055
0,069c
0,032
0,030
–0,032
0,083
0,260c
0,051
0,048
–0,051
0,051
0,200c

c. Lillieforsov popravek značilnosti.

Ker so vse značilnosti nad 0,05, ničelne hipoteze ne moremo zavrniti. Sklepamo, da so vse tri
spremenljivke normalno porazdeljene.

Korak 4
Za dokaz omenjene hipoteze smo uporabili test razlike več aritmetičnih sredin (ANOVA –
analiza variance). Z analizo variance smo preverili značilnost razlik med povprečji
(spremenljivka »prihranek denarja«) v več skupinah. Spremenljivko, po katerih enote
razdelimo na skupine, imenujemo faktor (vprašanje: »Kako pogosto nakupujete v tujih
spletnih trgovinah?«).
Test smo izvedli v dveh delih. V prvem delu smo testirali homogenost – enakost varianc.
Domnevi glede varianc sta ('tehnični' problem):
 H0: Variance odvisne spremenljivke v skupinah so enake.
 H1: V vsaj dveh skupinah varianci odvisne spremenljivke nista enaki.
Domnevo smo preverili s pomočjo Levenove statistike (in njene stopnje značilnosti).
V drugem delu smo testirali enakost povprečij. Domnevi glede povprečij v vseh skupinah sta
(vsebinski problem):
 H0: Povprečja odvisne spremenljivke v skupinah so enaka (spremenljivki nista statistično
značilno povezani).
 H1: V vsaj dveh skupinah povprečji odvisne spremenljivke nista enaki oziroma se vsaj
eno razlikuje os ostalih (spremenljivki sta statistično značilno povezani).
Domnevo smo preverili s pomočjo F-statistike (in njene stopnje značilnosti).
Če smo v prvem delu potrdili homogenost varianc, smo v drugem delu nadaljevali s testom
ANOVA. Če pa homogenosti varianc nismo potrdili, smo nadaljevali z Robust testom. Dobili
smo naslednje rezultate analize variance (ANOVA) (preglednica 11).
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Preglednica 8: Test homogenosti varianc

Prihranek denarja

Levenova
statistika
0,176

Stopnja
prostosti 1
3

Stopnja
prostosti 2
244

Značilnost
0,913

Ker je značilnost Levenovega testa nad 0,05 ničelne hipoteze ne moremo zavrniti. Sklepamo,
da so variance odvisne spremenljivke v skupinah enake. Zato v nadaljevanju uporabimo test
ANOVA.
Preglednica 9: Analiza variance (ANOVA)

Prihranek denarja Znotraj skupin
Med skupinami
Skupaj

Vsota
Stopnja
Povprečje Fisherjeva
kvadratov
prostosti
kvadratov
statistika Značilnost
13,363
4
3,341
3,474
0,009
234,637
244
0,962
248,000
248

Ker je vrednost testa ANOVA pod 0,05, smo ničelno hipotezo zavrnili in sprejeli nasprotno.
Sklepamo, da povprečji odvisne spremenljivke nista enaki, tako kot kaže graf (slika 7).

Slika 6: Pogostost spletnega nakupovanja v tujih trgovinah
Vidimo lahko, da se s povečevanjem pogostosti nakupa povečuje tudi prihranek denarja.
Potrošniki se pogosteje odločajo za nakup, če bodo prihranili več denarja. Hipotezo smo
dokazali.
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3.2.2 Preverba hipoteze H2
H2: Slovenski uporabniki tujih spletnih trgovin nakupujejo izdelke v vrednosti do 20 EUR.
Iz preglednice 10 je takoj razvidno, da naša hipoteza ne drži; delež tistih, ki kupujejo do
20 EUR, je premajhen – 28,1 %.
Preglednica 10: Koliko znaša povprečna vrednost vašega posameznega nakupa v tuji
spletni trgovini?
Frekvenca
Veljavni do 20 EUR
od 20 do 40 EUR
od 40 do 60 EUR
od 60 do 80 EUR
nad 80 EUR
Skupaj

Delež

70
81
40
24
34
249

28,1
32,5
16,1
9,6
13,7
100,0

Delež veljavnih Kumulativni delež
28,1
28,1
32,5
60,6
16,1
76,7
9,6
86,3
13,7
100,0
100,0

Vseeno smo želeli preveriti in dobiti rezultat glede višine nakupov v spletnih trgovinah, zato
smo postavili »rezervno hipotezo«:
H2: Slovenski uporabniki tujih spletnih trgovin nakupujejo izdelke v vrednosti do 40 EUR (ker
je mediana – 2. razred).
Preglednica 11: Rezervna hipoteza (Koliko znaša povprečna vrednost vašega
posameznega nakupa v tuji spletni trgovini?)
N
Mediana
Modus

Veljavni

249
2,00
2

Našo spremenljivko rekodiramo v novo, z dvema vrednostma – do 40 EUR ter nad 40 EUR.
Uporabili smo binomski test, ki smo ga interpretirali kot test deleža.
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Slika 7: Enovzorčni binomski test (Koliko znaša povprečna vrednost vašega
posameznega nakupa v tuji spletni trgovini?)
Ker je značilnost testa nad 0,05, smo ničelno hipotezo zavrnili in sprejeli nasprotno.
Sklepamo, da je razmerje deležev različno od hipotetičnega razmerja (50:50 %). Glede na graf
sklepamo, da slovenski uporabniki tujih spletnih trgovin nakupujejo izdelke v vrednosti do
40 EUR. Rezervno hipotezo smo dokazali. Dokazali smo, da slovenski uporabniki nakupujejo
v vrednosti do 40 EUR.

3.2.3 Preverba hipoteze H3
H3: Slovenski potrošniki nakupujejo izdelke do zneska, s katerim še ne plačajo carine in
davkov.
Uporabili smo eno vzorčni Wilcoxonov znakovno ranžirni test, ki ima hipotezi:
 H0: Me = 4
 H1: Me ≠ 4.
Me je mediana. Izbrali smo je zato, ker 4 pomeni strinjanje: *4 (strinjam se) oz. *5
(popolnoma se strinjam).

Slika 8: Enovzorčni Wilcoxonov znakovno ranžirni test (Nakupujem izdelke, pri katerih
ne plačam carine in davkov.)
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Ker je značilnost testa nad 0,05, smo ničelno hipotezo zavrnili in sprejeli nasprotno.
Sklepamo, da je mediana različna od 4. Test najlažje interpretiramo grafično: lahko vidimo,
da je vsota kategorij 4 (strinjam se) in 5 (popolnoma se strinjam) večja od preostanka.
Hipotezo smo dokazali.

3.2.4 Preverba hipoteze H4
H4: Slovenski potrošniki se odločajo za nakupe izdelkov v tujih spletnih trgovinah, ker je
ponudba boljša od lokalne.
Za dokazovanje hipoteze smo izbrali dve spremenljivki:
 Tuje spletne trgovine ponujajo boljšo ponudbo od lokalne.
 Tuje spletne trgovine ponujajo široko ponudbo različnih izdelkov.
Uporabili smo enovzorčni Wilcoxonov znakovno-ranžirni test, ki ima naslednji hipotezi:
 H0: Me = 4
 H1: Me ≠ 4.
Me je mediana. Izbrali smo je zato, ker 4 pomeni strinjanje: *4 (strinjam se) oz. *5
(popolnoma se strinjam).

Slika 9: Enovzorčni Wilcoxonov znakovno ranžirni test (Tuje spletne trgovine ponujajo
boljšo ponudbo od lokalne.)
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Slika 10: Enovzorčni Wilcoxonov znakovno ranžirni test (Tuje spletne trgovine ponujajo
široko ponudbo različnih izdelkov.)
Ker je značilnost obeh testov pod 0,05, smo ničelno hipotezo zavrnili in sprejeli nasprotno.
Sklepamo, da je mediana različna od 4. Iz grafa vidimo, da je vsota kategorij 4 (strinjam se) in
5 (popolnoma se strinjam) večja od preostanka.
Sklepamo, da se slovenski potrošniki odločajo za nakupe izdelkov v tujih spletnih trgovinah,
ker je ponudba boljša od lokalne. Hkrati ugotavljamo, da tuje spletne trgovine ponujajo široko
ponudbo različnih izdelkov. Hipotezo smo dokazali.

3.2.5 Preverba hipoteze H5
H5: Slovenski potrošniki imajo pozitivno mnenje glede reševanja reklamacij izdelkov v tujih
spletnih trgovinah.
Preglednica 12: Reklamacije izdelkov (Ali ste že kdaj reklamirali izdelek iz tuje spletne
trgovine?)
Delež

Frekvenca
Veljavni

Da
Ne
Skupaj

120
129
249

Kumulativni delež
48,2
51,8
100,0

48,2
100,0

Test smo nadaljevali pri tistih, ki so reklamirali izdelek. Predpostavljamo, da imajo tisti
potrošniki, ki so zadovoljni s komunikacijo preko portalov iz tujine, hkrati tudi pozitivno
mnenje glede reševanja reklamacij izdelkov.
Uporabili enovzorčni Wilcoxonov znakovno ranžirni test, ki ima hipotezi:
 H0: Me = 4
 H1: Me ≠ 4.
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Me je mediana. Izbrali smo je zato, ker 4 pomeni strinjanje: *4 (strinjam se) oz. *5
(popolnoma se strinjam).

Slika 11: Eno-vzorčni Wilcoxonov znakovno ranžirni test (Kako ste zadovoljni s
komuniciranjem preko portalov iz tujine?)
Ker je značilnost testa pod 0,05, smo ničelno hipotezo zavrnili in sprejeli nasprotno.
Sklepamo, da je mediana različna od 4. Iz grafa lahko vidimo, da je vsota kategorij 4 (strinjam
se) in 5 (popolnoma se strinjam) večja od preostanka. Tako sklepamo, da imajo slovenski
potrošniki pozitivno mnenje glede reševanja reklamacij izdelkov v tujih spletnih trgovinah.
Hipotezo smo dokazali.

3.2.6 Preverba hipoteze H6
H6: Slovenski potrošniki, stari manj kot 35 let, opravijo več kot 50 % vseh nakupov v spletnih
trgovinah.
V prvem delu želimo dokazati, da od 35 let mlajši potrošniki pogosteje. Primaren test je test
razlike dveh aritmetičnih sredin. Ker pa spremenljivka ni porazdeljena normalno, smo
uporabili neparametrično varianto testa, Mann-Whitney test, s hipotezama:
H 0 : y1  y2
H1: y1 >y 2

Izvirno spremenljivko »starost«, ki ima šest kategorij starosti, smo rekodirali v novo
spremenljivko z dvema kategorijama, kot kaže naslednja preglednica 16.
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Preglednica 13: Preglednica povprečnih rangov po skupinah (Ranks)
Starost
Kako pogosto nakupujete v tujih do 35 let
spletnih trgovinah?
nad 35 let
Skupaj

N

Povprečni rang
176
131,21
72
108,10
248

Vsota rangov
23093,00
7783,00

Iz grafa »rangov« lahko vidimo, da ima prva skupina, potrošniki, ki so stari »do 35 let«, večji
povprečni rang (pogosteje kupujejo). Ali je ta razlika statistično značilna, nam pokaže
naslednja preglednica 17.
Preglednica 14: Testna statistika (Kako pogosto nakupujete v spletnih trgovinah?)
Kako pogosto nakupujete v tujih spletnih trgovinah?
Mann-Whitneyova U statistika
Wilcoxonova W statistika
Z statistika
Asimptotska značilnost (2-stranska)

5155,000
7783,000
–2,444
0,015

a. Grupirano po spremenljivki: Starost.

V naslednjem koraku smo izvedli test Hi kvadrat (test kontingenčne tabele) – opravijo več kot
50 % vseh nakupov. Program nam izračuna tabele dvo- in večrazsežne tabele frekvenčne
porazdelitve, ki jih imenujemo kontingenčne tabele, ter statistike, ki omogočajo sklepanje o
povezanosti spremenljivk.
Test uporabljamo za:
 ugotavljanje povezanosti med dvema spremenljivkama z naslednjima hipotezama:


H0: Na populaciji spremenljivki nista povezani oz.  2  0 .



H1: Na populaciji sta spremenljivki povezani oz.  2  0 .

 testiranje deležev z naslednjima hipotezama:


H0: Deleži po skupinah so enaki.



H1: Deleži po skupinah so različni.

Pri interpretaciji testa najprej pogledamo, ali so izpolnjeni pogoji za stabilnost testa:
 pri preglednicah 2x2 nobena pričakovana frekvenca (expected count) ne sme biti manjša
od 5; če je pogoj izpolnjen, uporabimo Chi-Square test;
 pri večjih preglednicah:


v primeru 0 % pričakovanih frekvenc uporabimo Chi-Square test,



če je do 25 % takih frekvenc, uporabimo Likelihood Ratio test,



če je več kot 25 % takih frekvenc, test ni veljaven; lahko poskusimo z združevanjem
(ali eliminacijo) frekvenc, če je to smiselno.
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Za pravilno interpretacijo testa (če smo s Chi-Square testom ugotovili povezanost) je treba
izvesti dodaten Kendall's tau-b(c) test, ki meri moč in smer povezanosti. Naslednja
preglednica 18 prikazuje frekvence in deleže po starostnih skupinah.
Preglednica 15: Starost* (Kako pogosto nakupujete v tujih spletnih trgovinah?)

Starost do 35 let Izračun
% znotraj: Kako
pogosto nakupujete v
tujih spletnih trgovinah?
nad 35 let Izračun
% znotraj :Kako
pogosto nakupujete v
tujih spletnih trgovinah?
Skupaj
Izračun
% znotraj: Kako
pogosto nakupujete v
tujih spletnih trgovinah?

Kako pogosto nakupujete v tujih spletnih
trgovinah?
zelo redko redko
pogosto zelo pogosto Skupaj
25
53
81
17
176
56,8 %
68,8 %
77,1 %
77,3 % 71,0 %

19
43,2 %

24
31,2 %

24
22,9 %

44
100,0 %

77
100,0 %

105
100,0 %

5
22,7 %

72
29,0 %

22
248
100,0 % 100,0 %

Vidimo, da je v starostni skupini do 35 let za vsako kategorijo pogostosti nakupa delež večji
od 50 %. Ali je to razmerje konstantno, nam pove naslednja preglednica 19.
Preglednica 16: Hi-kvadrat test

Pearsonova hi-kvadrat statistika
Število veljavnih frekvenc

Vrednost
Stopnja prostosti
a
6,814
3
248

Asimptotska značilnost
(2-stranska)
0,078

a. 0 celic (0,0 %) pričakovanih frekvenc pod 5. Najmanjša pričakovana frekvenca je 6,39.

Pogoji za stabilnost testa so izpolnjeni (0,0 % pričakovanih frekvenc pod 5). Ker je značilnost
večja od 0,05, ničelne hipoteze ne moremo zavrniti. Sklepamo, da je razmerje konstantno.
Večji delež (nad 50 %) vedno velja za mlajšo starostno skupino. Glede na rezultate obeh
testov sklepamo, da slovenski potrošniki, stari manj kot 35 let, opravijo več kot 50 % vseh
nakupov v spletni trgovinah. Hipotezo smo dokazali.

3.2.7 Preverba hipoteze H7
H7: Slovenski potrošniki opravijo več kot 50 % vseh spletnih nakupov preko pametnih
mobilnih telefonov.

78

Originalno spremenljivko »Pri spletnem nakupovanju najpogosteje uporabljam«, ki ima tri
kategorije: *računalnik, *pametni telefon in *tablico, smo prekodirali v novo spremenljivko z
dvema kategorijama: *pametni telefon in *drugo.
Za testiranje hipoteze smo uporabili binomski test s hipotezama:
 H0: p1 = p2,
 H1: p11 ≠ p2.

Slika 12: Eno-vzorčni binomski test (Pri spletnem nakupovanju najpogosteje
uporabljam …)
Ker je značilnost večja od 0,05, ničelne hipoteze ne moremo zavrniti. Sklepamo, da je delež
obeh skupin enak. Ne moremo dokazati, da je 50 % vseh nakupov opravljenih z uportabo
mobilnih telefonov. Hipoteza ni dokazana.

3.2.8 Preverba hipoteze H8
H8: Slovenski potrošniki se odločajo za nakupe, ob katerih imajo na voljo brezplačno
poštnino.
Uporabili smo spremenljivko »Iz tujine nakupujem zaradi brezplačne poštnine« z odgovori od
sploh se ne strinjam (1) do popolnoma se strinjam (5). Za potrditev hipoteze smo želeli, da je
mediana enaka 4 (se strinjam). Ker spremenljivka ni porazdeljena normalno, smo uporabili
enovzorčni Wilcoxonov znakovno-ranžirni test s hipotezama:
 H0: Me = 4,
 H1: Me ≠ 4.
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Slika 13: Eno-vzorčni Wilcoxonov znakovno-ranžirni test (Iz tujine nakupujem zaradi
brezplačne poštnine.)
Ker je značilnost manjša od 0,05, smo ničelno hipotezo zavrnili in sprejeli nasprotno. Iz grafa
(slika 13) vidimo, da je mediana manjša od 4. Stopnja strinjanja je manjša od 4. Sklepamo, da
se slovenski potrošniki ne odločajo za nakupe, ob katerih imajo na voljo brezplačno poštnino.
Hipoteza ni dokazana.

3.2.9 Preverba hipoteze H9
H9: Moški pogosteje nakupujejo v tuji spletni trgovini kot ženske.
Uporabimo spremenljivki:
 kako pogosto nakupujete v tujih spletnih trgovinah? (odvisna);
 spol (neodvisna).
Primeren test je test razlike dveh aritmetičnih sredin. Ker pa spremenljivka ni porazdeljena
normalno, smo uporabili neparametrično varianto testa, Mann-Whitney test, s hipotezama:
H 0 : y1 =y 2
H1: y1  y 2

Preglednica 17: Povprečni rangi
Kako pogosto nakupujete v tujih
spletnih trgovinah?

Spol
Moški
Ženska
Skupaj

N

Povprečni rang
95
116,78
154
130,07
249

Vsota rangov
11094,00
20031,00

Vidimo, da imajo ženske višji povprečni rang (bolj pogosto nakupujejo). Ali je ta razlika
statistično značilna, vidimo v naslednji preglednici 21.
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Preglednica 18: Spol (Kako pogosto nakupujete v tujih spletnih trgovinah?
Kako pogosto nakupujete v tujih spletnih trgovinah?
Mann-Whitneyeva U statistika
Wilcoxonova W statistika
Z statistika
Asimptotska značilnost (2-stranska)

6534,000
11094,000
–1,500
0,134

a. Grupirano po spremenljivki: Spol

Ker je značilnost večja od 0,05, ničelne hipoteze ne moremo zavrniti. Sklepamo, da je
povprečje (povprečen rang) za obe skupini enako. Sklepamo, da moški enako pogosto
nakupujejo v tuji spletni trgovini kot ženske. Hipoteza ni dokazana.
3.2.10 Analiza raziskovalnih vprašanj
V drugem delu bomo analizirali raziskovalna vprašanja. Skozi nalogo smo si zadali, da bomo
poskušali podati odgovore na naslednja raziskovalna vprašanja:
 Kateri so ključni dejavniki, ki vplivajo na spletno nakupovanje?
 Kaj so vzroki spletnega nakupovanja iz tujine?
 Katere so prednosti in slabosti spletnega nakupovanja iz tujine?
Postavimo načrt analize:
 Zgradili bomo več regresijskih modelov, zato smo si izbrali odvisne in neodvisne
spremenljivke.
 Ker smo za odvisne spremenljivke med drugim izbrali sklop vprašanj »Ocenite dejavnike
zadovoljstva z nakupovanjem preko tujih spletnih platform«, je treba narediti redukcijo
tega sklopa vprašanj.
 Regresijski modeli.
V prvem koraku smo za odvisne spremenljivke izbrali naslednje:
 sklop vprašanj »Ocenite dejavnike zadovoljstva z nakupovanjem preko tujih spletnih
platform«;
 kako pogosto nakupujete v tujih spletnih trgovinah ter
 koliko znaša povprečna vrednost vašega posameznega nakupa v tuji spletni trgovini.
Za neodvisne spremenljivke pa smo izbrali naslednje:
 Številske:


Ocenite pomembnost razlogov, zaradi katerih se odločate za nakup preko tujih
spletnih trgovin?

 Izrazite strinjanje z naslednjimi trditvami spletnega nakupovanja iz tujine.
 Nominalne ali ordinalne*:


spol,
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starost,



izobrazba,



status (zaposlitve),




pri spletnem nakupovanju najpogosteje uporabljam …,
ali vam brezplačna poštnina (»Free shipping«) predstavlja prednost pri nakupu,



ali ste že kdaj reklamirali izdelek, ki ste ga prejeli iz tuje spletne trgovine.

Nominalne ali ordinalne spremenljivke lahko vključimo v regresijsko analizo tako, da jih
preoblikujemo v »dummy« spremenljivke. SPSS ima podprogram, s katerim smo izvedli to
preoblikovanje.
V drugem koraku smo naredili redukcijo sklopa »Ocenite dejavnike zadovoljstva z
nakupovanjem preko tujih spletnih platform« s kombinacijo faktorske analize (FA) in metode
glavnih komponent (PCA). Najprej smo s FA analizirali povezanost spremenljivk (katere
spremenljivke sodijo skupaj), nato pa smo s PCA ustvarili nove spremenljivke – glavne
komponente. Eden od pogojev za pravilno izbiro metode FA (FA ima več metod) je normalna
porazdelitev. Ker smo v prejšnji analizi že ugotovili, da pogoj ni izpolnjen, je edina možna
metoda FA metoda »Principal Axis Factoring«.
Preglednica 19: Pogoji za pravilno FA (KMO and Bartlett's Test)
Kaiser-Meyer-Olkinova mera primernosti podatkov.
Bartlettov test sferičnosti
Približna hi-kvadrat statistika
Stopnja prostosti
Značilnost

0,746
550,601
15
0,000

Preglednica 20: Komunalitete
Ekstrakcija
0,538
0,778
0,852
0,508
0,585
0,604

Kako ste zadovoljni z elektronskim plačilom?
Kako ste zadovoljni z nakupovalnim procesom?
Kako ste zadovoljni s spletno stranjo?
Kako ste zadovoljni z uporabniškim vmesnikom?
Kako ste zadovoljni z nakupom?
Kako ste zadovoljni z izdelkom?
Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih osi.
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Preglednica 21: Skupna pojasnjena varianca
Ekstraktirana vsota kvadratov
Inicialne lastne vrednosti
uteži
Rotirana vsota kvadratov uteži
Delež
KumulaDelež
KumulaDelež
KumulaFaktor Skupaj variance tiva v % Skupaj variance tiva v % Skupaj variance
tiva %
1 3,114
51,906
51,906 2,783
46,386
46,386 1,381
23,017
23,017
2 1,057
17,619
69,525 0,685
11,416
57,802 1,250
20,840
43,857
3 0,767
12,777
82,303 0,396
6,603
64,405 1,233
20,548
64,405
4 0,408
6,798
89,101
5 0,391
6,517
95,619
6 0,263
4,381 100,000
Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih osi.

Iz preglednice 24 (Bartlettov test, komunalitete ter skupna pojasnjena varianca) lahko vidimo,
da so izpolnjeni vsi pogoji: KMO nad 0,6 (0,746), značilnost Bartlettovega testa pod 0,05
(0,000), komunalitete nad 0,5 (od 0,508 do 0,852), lastne vrednosti (rotirane uteži) nad 1 ter
delež skupne pojasnjene variance nad 60 % (64,4 %).
Struktura (izvirna matrika) je podana v preglednici 25.
Preglednica 22: Matrika faktorskih utežia
1
Kako ste zadovoljni s spletno stranjo?
Kako ste zadovoljni z nakupovalnim procesom?
Kako ste zadovoljni z elektronskim plačilom?
Kako ste zadovoljni z uporabniškim vmesnikom?
Kako ste zadovoljni z nakupom?
Kako ste zadovoljni z izdelkom?

0,820
0,784
0,648
0,628
0,596
0,572

Faktor
2
–0,294
–0,232
–0,044
–0,208
0,475
0,523

3
0,306
–0,331
–0,341
0,266
0,062
0,045

Metod ekstrakcije: metoda glavnih uteži.

Ker je struktura nepravilna (premočen prvi faktor), smo izvedli rotacijo. Struktura je pravilna
tako, kot kaže preglednica 26.
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Preglednica 23: Rotirana matrika faktorskih utežia
1
0,839
0,655
0,215
0,208
0,144
0,191

Kako ste zadovoljni s spletno stranjo?
Kako ste zadovoljni z uporabniškim vmesnikom?
Kako ste zadovoljni z nakupovalnim procesom?
Kako ste zadovoljni z elektronskim plačilom?
Kako ste zadovoljni z izdelkom?
Kako ste zadovoljni z nakupom?

Faktor
2
0,325
0,220
0,776
0,755
0,172
0,186

3
0,206
0,176
0,166
0,205
0,744
0,717

Metod ekstrakcije: metoda glavnih uteži.
Metoda rotacije: »Varimax«.a
a. Rotacija končana v 5 iteracijah.

Glede na strukturo faktorskih uteži je smiselno izbrati tri glavne komponente. Trikrat smo
opravili metodo PCA. Ta način je bolj smiseln od enkratne analize, saj dobimo večji delež
pojasnjene variance. V tabelah bomo prikazali samo glavne lastnosti, to so delež skupne
pojasnjene variance in faktorske uteži. Prikaz ostalih tabel ni potreben, kajti ob tako visokih
vrednostih je jasno, da so vsi pogoji za pravilno redukcijo izpolnjeni.
Preglednica 24: Metoda glavnih komponent prvič (PCA)
Inicialne lastne vrednosti
Ekstraktirana vsota kvadratov uteži
Komponenta Skupaj Delež variance Kumulativa v % Skupaj Delež variance Kumulativa v %
1
1,658
82,914
82,914
1,658
82,914
82,914
2
0,342
17,086
100,000
Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih uteži.

Preglednica 25: Komponentna matrika prvič
Komponenta
1
0,911
0,911

Kako ste zadovoljni s spletno stranjo?
Kako ste zadovoljni z uporabniškim vmesnikom?
Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih uteži.
1 komponenta ekstraktirana.

Preglednica 26: Metoda glavnih komponent drugič (PCA)
Inicialne lastne vrednosti
Ekstraktirana vsota kvadratov uteži
Komponenta Skupaj Delež variance Kumulativa v % Skupaj Delež variance Kumulativa v %
1
1,631
81,569
81,569
1,631
81,569
81,569
2
0,369
18,431
100,000
Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih uteži.
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Preglednica 27: Komponentna matrika drugič
Komponenta
1
0,903
0,903

Kako ste zadovoljni z nakupovalnim procesom?
Kako ste zadovoljni z elektronskim plačilom?
Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih uteži.
a. 1 komponenta ekstraktirana.

Preglednica 28: Metoda glavnih komponent tretjič (PCA)
Inicialne lastne vrednosti
Ekstraktirana vsota kvadratov uteži
Komponenta Skupaj Delež variance Kumulativa v % Skupaj Delež variance Kumulativa v %
1
1,593
79,637
79,637
1,593
79,637
79,637
2
0,407
20,363
100,000
Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih uteži.

Preglednica 29: Komponentna matrika tretjič
Komponenta
1
Kako ste zadovoljni z nakupom?
Kako ste zadovoljni z izdelkom?

0,892
0,892

Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih uteži.
a. 1 komponenta ekstraktirana.

Dobljene komponente smo shranili z imeni:
 zadovoljstvo s spletno stranjo in uporabniškim vmesnikom,
 zadovoljstvo z nakupovalnim procesom in elektronskim plačilom,
 zadovoljstvo z nakupom in izdelkom.
V tretjem koraku smo v regresijske modele vključili vse naštete glavne komponente kot
neodvisne spremenljivke.

Regresijski model 1
Preglednica 30: Determinacijski koeficienti
Model
1
2
3
4

Korelacijski
Determinacijski Popravljen determinacijski Standardna napaka
koeficient
koeficient
koeficient
približka
0,440
0,194
0,191
0,51262
0,536
0,287
0,281
0,48308
0,567
0,322
0,313
0,47216
0,589
0,347
0,336
0,46418

d. Neodvisne spremenljivke: (Konstanta), Proces nakupovanja na tujih spletnih portalih je preprost.,
Tuje spletne trgovine mi ponujajo kakovostne izdelke., Ob nakupu iz Amazona, Ebaya ali Alibabe
sem pripravljen/a čakati dlje., Tuje spletne trgovine ponujajo široko ponudbo različnih izdelkov.
e. Odvisna spremenljivka: zadovoljstvo s spletno stranjo in uporabniškim vmesnikom.
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Pojasnjenost modela je 33,6 %.
Ker so vrednosti determinacijskih koeficientov v stolpcu popravljen determinacijski
koeficient kumulativne, smo lahko z njihovim odštevanjem dobili prispevek posamezne
neodvisne spremenljivke. Vrstni red je prikazan v preglednici 33:
 Proces nakupovanja na tujih spletnih portalih je preprost.
(0,191 = 19,1 %).
 Tuje spletne trgovine mi ponujajo kakovostne izdelke.
(0,281-0,191 = 0,09 = 9 %).
 Ob nakupu iz Amazona, Ebaya ali Alibabe sem pripravljen/a čakati dlje.
(0,313–0,281 = 0,032 =3,2 %).
 Tuje spletne trgovine ponujajo široko ponudbo različnih izdelkov.
(0,336–0,313 = 0,023 = 2,3 %).
Preglednica 31: Parcialni regresijski koeficienti (Zadovoljstvo s spletno stranjo in
uporabniškim vmesnikom.)

Model
4

(konstanta)
Proces nakupovanja na tujih spletnih
portalih je preprost.
Tuje spletne trgovine mi ponujajo
kakovostne izdelke.
Ob nakupu iz Amazona, Ebaya ali
Alibabe sem pripravljen/a čakati dlje.
Tuje spletne trgovine ponujajo široko
ponudbo različnih izdelkov.

Nestandardizirani Standardizira
koeficienti
ni koeficienti t-stati- ZnačilBeta
Std. napaka
stika
nost
1,377
0,258
5,342
0,000
0,208
0,051
0,249
4,114
0,000
0,220

0,041

0,290

5,417

0,000

0,118

0,036

0,173

3,258

0,001

0,175

0,057

0,185

3,081

0,002

a. Odvisna spremenljivka: zadovoljstvo s spletno stranjo in uporabniškim vmesnikom.

Vsi koeficienti so pozitivni, kar pomeni premo sorazmerje. Vidimo, da bodo slovenski
potrošniki dobro ocenili kakovost spletne strani in njen uporabniški vmesnik, če bo proces
nakupovanja preprost ter bo zagotavljal široko ponudbo izdelkov in kakovostne izdelke.
Ravno tako so pripravljeni čakati dlje.

Veljavnost modela
Na sliki 14 predstavljamo test normalne porazdelitve, ki prikazuje zadovoljstvo spletnih
potrošnikov s spletno stranjo in uporabniškim vmesnikom.
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Slika 14: Graf P-P (Zadovoljstvo s spletno stranjo in uporabniškim vmesnikom.)
Graf (P-P) mora biti dovolj blizu premici (v obsegu ±2). Pogoj je izpolnjen.
Slika 15 prikazuje razsevni diagram, iz katerega je razvidno, da je oblaček okrogle/ovalne
oblike. Pogoj homoskedastičnosti je izpolnjen.

Slika 15: Razsevni diagram (Zadovoljstvo s spletno stranjo in uporabniškim
vmesnikom.)
Oblaček mora biti približno okrogle/ovalne oblike. Pogoj je izpolnjen.
Z uporabo metode »STEPWISE« smo izpolnili pogoj odsotnosti multikolinearnosti. Ker so
vsi pogoji izpolnjeni, sklepamo, da je prvi regresijski model veljaven.
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Regresijski model 2
Preglednica 32: Determinacijski koeficienti

Model
1
2
3
4
5

Korelacijski
Determinacijski
koeficient
koeficient
0,425
0,181
0,496
0,246
0,547
0,299
0,570
0,324
0,585
0,342

Popravljeni
determinacijski
koeficient
0,178
0,240
0,291
0,313
0,329

Standardna napaka
približka
0,56001
0,53823
0,51999
0,51171
0,50599

e. Neodvisne spremenljivke: (Konstanta), Proces nakupovanja na tujih spletnih portalih je preprost.,
Ob nakupu iz Amazona, Ebaya ali Alibabe sem pripravljen/a čakati dlje., Tuje spletne trgovine mi
ponujajo kakovostne izdelke., Tuje spletne trgovine ponujajo široko ponudbo različnih izdelkov., Ali
vam predstavlja brezplačna poštnina (»Free shipping«) prednost pri nakupu?
f. Odvisna spremenljivka: zadovoljstvo z nakupovalnim procesom in el. plačilom

Pojasnjenost modela je 32,9 %.
Preglednica 33: Parcialni regresijski koeficienti (Zadovoljstvo z nakupovalnim
procesom in el. plačilom.)

Model
5

(Konstanta)
Proces nakupovanja na tujih spletnih portalih
je preprost.
Ob nakupu iz Amazona, Ebaya ali Alibabe
sem pripravljen/a čakati dlje.
Tuje spletne trgovine mi ponujajo kakovostne
izdelke.
Tuje spletne trgovine ponujajo široko
ponudbo različnih izdelkov.
Ali vam predstavlja brezplačna poštnina
(»Free shipping«) prednost pri nakupu?

Nestandardizirani
koeficienti
StandardiStd.
zirani
Značil
Beta
napaka koeficienti t-statistika nost
1,721
0,332
5,178 0,000
0,207
0,055
0,228
3,740 0,000
0,164

0,040

0,222

4,151 0,000

0,176

0,044

0,215

3,986 0,000

0,177

0,062

0,172

2,842 0,005

–0,289

0,113

–0,136

–2,559 0,011

a. Odvisna spremenljivka: zadovoljstvo z nakupovalnim procesom in el plačilom

Najbolj vplivna spremenljivka, brezplačna poštnina, je negativna oz. obratno sorazmerna. To
pomeni, da se potrošniki, ki so zadovoljni z nakupovalnim procesom in elektronskim
plačilom, zelo malo ozirajo na brezplačno poštnino.
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Slika 16: Graf P-P (zadovoljstvo z nakupovalnim procesom in el. plačilom.)

Slika 17: Razsevni diagram (Zadovoljstvo z nakupovalnim procesom in el. plačilom.)
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Regresijski model 3
Preglednica 34: Determinacijski koeficienti (Zadovoljstvo z nakupom in izdelkom.)

Model
1
2
3

Korelacijski
Determinacijski
koeficient
koeficient
0,525
0,276
0,572
0,328
0,586
0,344

Popravljeni
determinacijski
koeficient
0,273
0,322
0,336

Standardna napaka
približka
0,44767
0,43216
0,42784

c. Neodvisne spremenljivke: (Konstanta), Tuje spletne trgovine mi ponujajo kakovostne izdelke., S
poprodajnimi storitvami Amazona, Ebaya ali Alibabe sem zadovoljen/na., Pri nakupu preko Amazon,
Ebay ali Alibaba me skrbi, da je pošiljka prevara.
d. Odvisna spremenljivka: zadovoljstvo z nakupom in izdelkom

Pojasnjenost modela je 33,6 %.
Preglednica 35: Parcialni regresijski koeficienti (Zadovoljstvo z nakupom in izdelkom.)

Model
3

(Konstanta)
Tuje spletne trgovine mi ponujajo kakovostne
izdelke.
S poprodajnimi storitvami Amazona, Ebaya
ali Alibabe sem zadovoljen/na.
Pri nakupu preko Amazon, Ebay ali Alibaba
me skrbi, da je pošiljka prevara.

Nestandardizirani Standardizira
koeficienti
ni koeficienti tStd.
statisti Značil
Beta
napaka
ka
nost
2,455
0,220
11,154 0,000
0,319
0,037
0,457 8,541 0,000
0,166

0,042

0,212 3,949 0,000

–0,066

0,027

–0,130 –2,446 0,015

a. Odvisna spremenljivka: zadovoljstvo z nakupom in izdelkom.

Slika 18: Graf P-P (Zadovoljstvo z nakupom in izdelkom.)
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Slika 19: Razsevni diagram (Zadovoljstvo z nakupom in izdelkom.)

Regresijski model 4
Preglednica 36: Determinacijski koeficienti (Kako pogosto nakupujete v tujih spletnih
trgovinah?)

Model
25

Korelacijski
koeficient
0,513

Popravljeni
determinacijski
koeficient
0,236

Determinacijski
koeficient
0,264

z. Odvisna spremenljivka: Kako pogosto nakupujete v tujih spletnih trgovinah?

Pojasnjenost modela je 23,6 %.
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Standardna napaka
približka
0,782

Preglednica 37: Parcialni regresijski koeficienti (Kako pogosto nakupujete v tujih
spletnih trgovinah?)

Model
25 (Konstanta)
Nizka cena
Tuje spletne trgovine mi ponujajo
kakovostne izdelke.
Proces nakupovanja na tujih spletnih portalih
je preprost.
Pri nakupu preko portalov Amazon, Ebay ali
Alibaba, se odločim za brezplačno poštnino.
Pri nakupu preko Amazon, Ebay ali Alibaba
me skrbi, da je pošiljka prevara.
S poprodajnimi storitvami Amazona, Ebaya
ali Alibabe sem zadovoljen/na.
magisterij ali doktorat
upokojenec
Da, sem reklamiral

StandardiziNestandardizirani
rani
koeficienti
koeficienti
Std.
ZnačilBeta
napaka
t-statistika nost
1,559
0,499
3,126 0,002
0,108
0,055
0,116
1,983 0,049
0,189
0,070
0,159
2,702 0,007
0,207

0,084

0,158

2,474 0,014

0,140

0,062

0,134

2,272 0,024

–0,126

0,051

–0,146

–2,477 0,014

0,167

0,082

0,125

2,042 0,042

–0,333
–0,591
0,416

0,131
0,328
0,101

–0,142
–0,102
0,233

–2,541 0,012
–1,800 0,031
4,136 0,000

a. Odvisna spremenljivka: Kako pogosto nakupujete v tujih spletnih trgovinah?

Tisti, ki so se že soočili z uspešno reklamacijo, kupujejo bolj pogosto.
Razlaga zadnjih treh nominalnih (»dummy«) spremenljivk je naslednja. Pogostost nakupa se:
 zmanjša, če je potrošnik upokojenec ali ima magisterij/doktorat,
 poveča, če je že reklamiral izdelek (verjetno zato, ker je reklamacija pozitivno rešena in
ima večje zaupanje).
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Slika 20: Graf P-P (Kako pogosto nakupujete v tujih spletnih trgovinah?)

Slika 21: Razsevni diagram (Kako pogosto nakupujete v tujih spletnih trgovinah?)
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Regresijski model 5
Preglednica 38 Determinacijski koeficienti (Koliko znaša povprečna vrednost vašega
posameznega nakupa v tuji spletni trgovini?)

Model
1
2
3
4
5
6
7

Korelacijski
Determinacijski
koeficient
koeficient
0,465
0,217
0,504
0,254
0,545
0,297
0,567
0,322
0,581
0,337
0,590
0,348
g
0,601
0,361

Popravljen
determinacijski
koeficient
0,213
0,248
0,288
0,311
0,323
0,332
0,343

Standardna napaka
približka
1,200
1,173
1,142
1,124
1,113
1,106
1,097

g. Neodvisne spremenljivke: (Konstanta), Ponavadi nakupujem izdelke, ki imajo nižje zneske. Tuje
spletne trgovine mi ponujajo kakovostne izdelke. Nakupujem izdelke, pri katerih ne plačam carine in
davkov. Moški. Zanimiva ponudba izdelkov, visokošolska ali univerzitetna izobrazba. Ob nakupu iz
Amazona, Ebaya ali Alibabe naredim izračun DDV in carine.
h. Odvisna spremenljivka: Koliko znaša povprečna vrednost vašega posameznega nakupa v tuji spletni
trgovini?

Pojasnjenost modela je 34,3 %.
Preglednica 39: Parcialni regresijski koeficienti (Koliko znaša povprečna vrednost vaša
posameznega nakupa v tuji spletni trgovini?)

7

StandardiziNestandardizirani
rani
koeficienti
koeficienti
Std.
tZnačilModel
Beta napaka
statistika nost
(Konstanta)
2,865
0,536
5,348
0,000
Po navadi nakupujem izdelke, ki imajo nižje
–0,507
0,088
–0,346 –5,754
0,000
zneske.
Tuje spletne trgovine mi ponujajo kakovostne
0,399
0,097
0,222
4,120
0,000
izdelke.
Nakupujem izdelke, pri katerih ne plačam
–0,310
0,082
–0,232 –3,787
0,000
carine in davkov.
Moški
0,487
0,147
0,175
3,324
0,001
Zanimiva ponudba izdelkov
0,199
0,073
0,146
2,713
0,007
Visokošolska ali univerzitetna izobrazba
–0,320
0,141
–0,118 –2,263
0,025
Ob nakupu iz Amazona, Ebaya ali Alibabe
0,146
0,065
0,117
2,244
0,026
naredim izračun DDV in carine.

a. Odvisna spremenljivka: Koliko znaša povprečna vrednost vašega posameznega nakupa v tuji spletni
trgovini?
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Slika 22: Graf P-P (Koliko znaša povprečna vrednost vašega posameznega nakupa v tuji
spletni trgovini?)

Slika 23: Razsevni diagram (Koliko znaša povprečna vrednost vašega posameznega
nakupa v tuji spletni trgovini?)
Skozi raziskavo smo ugotovili, da so ključni dejavniki, ki vplivajo na spletno nakupovanje
večja kakovost izdelkov ter zanimive ponudbe izdelkov, ki jih slovenski potrošniki lahko
kupijo v tujini. Prav tako se potrošniki običajno za nakupe iz tujine odločajo zaradi nizke
cene. Raziskava SURS, predstavljena v teoretičnem delu naloge, je torej skladna z opravljeno
empirično analizo in pravi, da se potrošniki za nakup odločajo tudi predvsem zaradi finančnih
prihrankov (nizka cena in prihranek denarja) ter zaradi nakupov izdelkov, ki jih drugače pri
nas v Sloveniji ne bi dobili. Presenetljiva ugotovitev pa je, da se za nakupe odločajo predvsem
zaradi preprostega procesa nakupovanja na tujih spletnih portalih.
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Ugotovili smo tudi, da starost negativno vpliva na spletno nakupovanje, saj se z naraščanjem
starosti (primer anketiranih upokojencev) količina spletnih nakupov zmanjšuje. Ta rezultat
lahko primerjamo tudi z Eurostat, kjer je analiza prav tako pokazala, da spletno nakupovanje
upada z naraščanjem starosti ter da je spletno nakupovanje najbolj aktualno v starosti med 25
in 34 let, najmanj pa med 65 in 74 leti.
Najbolj presenetljiva ugotovitev glede na raziskavo pa je ta, da z višanjem izobrazbe spletno
nakupovanje upada. Tisti, ki imajo magisterij ali doktorat, nakupujejo manj pogosto od ostalih
izobrazbenih skupin. Pogostost nakupa se poveča pri tistih, ki so imeli reklamacijo.
Predvidevamo lahko, da je to posledica uspešne reklamacije in vzpostavitve dobrega odnosa
ter zaupanja, s katerim se uporabniki znova podajo v nakup. Potrošniki so za nakup iz tujine
prav tako pripravljeni čakati dlje.
Brezplačna poštnina »free shipping« ne predstavlja prednosti pri nakupu, vseeno pa se
uporabniki odločajo za brezplačno poštnino in so temu pozitivno naklonjeni.
Glede na analizo so prednosti spletnega nakupovanja kakovostnejši izdelki, nižje cene, dobre
poprodajne storitve ter preprostost spletnih nakupov. Slabost predstavljajo carina in davki, ki
jih je treba poravnati ob nakupu. Potrošniki si pred tem izračunajo dodatne stroške takšnega
nakupa.
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4

SKLEP

Z razvojem interneta in novih tehnologij je postalo spletno nakupovanje zelo priljubljeno in že
nekaj desetletij narašča. Čas pandemije, ko je svetovno javnost pretresla kruta realnost zaprtja
trgovskih središč, je kot posledico prineslo pravo ekspanzijo spletnega nakupovanja. Povečuje
se tudi pogostost spletnega nakupovanja in njegova razsežnost na vseh geografskih območjih
– tako globalno kot nacionalno in vedno bolj tudi lokalno. Globalizacija, ki je zaobjela celoten
svet, je razlog, zaradi katerega lahko danes vsa podjetja delujejo na tujih trgih in se še bolj
razvijajo in širijo. Ob vseh teh razmerah pa lahko podjetja uspešno uporabijo številne
trženjske ukrepe, da osvojijo potrošnike.
V magistrski nalogi smo raziskali dejavnost treh globalnih gigantov – Alibabe, Ebaya in
AliExpressa – in prišli do različnih ugotovitev o spletnem nakupovanju v tujini. Ugotovili
smo, kakšni so vzvodi, ki slovenske potrošnike prepričajo v nakup iz tujine. Glavna
ugotovitev, zakaj se slovenski potrošniki odločajo, je, da tuje spletne trgovine potrošnikom
ponujajo več kot domače. Potrošniki dobijo nižjo ceno in višjo kakovost glede na domači trg.
Trije veliki spletni giganti imajo vse »bonbončke«, poleg tega pa še skrbno načrtovane
trženjske dejavnosti, s katerimi dosegajo izredno moč po vsem svetu. Njihova ponudba ni
konkurenčna, ampak je veliko boljša od slovenske. Tuji spletni giganti lahko tako resno
ogrozijo slovenska spletna podjetja. Prav tako so ogrožena manjša fizična podjetja, ki lahko,
če se ne bodo prilagodila novim tehnologijam in novim načinom poslovanja, izgubijo celoten
posel. Vsi trije giganti poslujejo na osnovi različnih filozofskih izhodišč in delujejo različno.
Dosegajo vse dejavnike kakovosti, s katerimi lahko z izboljševanjem poslovanja in z dobrimi
nadgradnjami pritegnejo še več potrošnikov.
Najpogostejši slovenski potrošniki so glede na opravljeno raziskavo, z izjemo spola, kjer na
podlagi ankete prevladujejo ženske, stari med 26 in 35 let. Ima visokošolsko ali univerzitetno
izobrazbo, so zaposleni in njihov povprečni mesečni dohodek znaša med 800 in 1200 EUR.
Na spletu kupuje pogosto preko klasičnega računalnika ali mobilnega telefona. Več kot 50 %
vseh nakupov opravijo v vrednosti, ki je manjša od 40 EUR. Zanje je značilno, da skušajo
dobiti »čim več« za »čim manj«. To velja tudi pri spletnem vmesniku, za katerega želijo, da je
preprost in omogoča hiter nakup. Če se znova dotaknemo gigantov, so ti ponovno v prednosti,
saj novim zahtevam in hitro spreminjajočemu tempu lažje sledijo, ker imajo zadostna sredstva
za analize in razvoj, ki jim to omogočajo.
Spletno nakupovanje v prihodnosti stremi k še večji digitalizaciji. Napovedi kažejo, da bo
instantno ter bo lahko opravljeno kadar koli in kjer koli. Razvoj stremi tudi k umetni
inteligenci, s katero bo mogoče z zbiranjem podatkov ustvariti personalizirane profile
uporabnikov, s katerimi jih bomo lahko natančno nagovorili (Maryville University b. l.).
Potrošniki na spletu prav tako zahtevajo vedno več realnih fotografij ter video posnetkov, na
osnovi katerih lahko po lastni presoji najbolje ocenijo primernost izdelka (Eaton 2019).
Primer zanimive digitalizacije je na primer podjetje Diesel, ki se ukvarja z oblačili in je
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zasnovalo digitalni »showroom« s kolekcijo oblačil. »Showroom« deluje kot izložba, vendar
pa se skozenj sprehodimo digitalno preko interneta. Na takšen način je podjetje uvedlo novo
digitalno kolekcijo, ki je nadomestila živ, fizični stik (Segran 2020). V vse več gospodinjstvih
se pojavlja tudi uporaba domačih asistentov, ki delujejo na zvočne ukaze. Ti lahko upravljajo
dom, predvajajo glasbo, iščejo informacije itd. V prihodnosti pa bodo preko zvočnih ukazov
lahko nakupovali ali pa vsaj izvajali iskanje informacij o proizvodih oz. storitvah ter o
podjetjih. Na področju plačevanja pričakujemo še večjo prilagodljivost, omogočena bo npr.
možnost plačil s karticami in s kasnejšim plačilom. Potrošniki bodo način ter čas plačila lahko
prilagodili in nastavili sebi v prid.
Glede na raziskavo in želje potrošnikov, ki so v njej sodelovali, bi predlagali vložek v
poenostavljeno in dobro zasnovano spletno stran ter proces nakupa. Prav tako smo prepričani,
da bi slovenske spletne trgovine potrebovale hitrejše posodobitve z novimi izdelki, saj se ti
pojavijo v Sloveniji veliko pozneje kot v tujini. Ključno, kar bi predlagali, pa je prizadevanje
za vzpostavitev dolgoročnih odnosov s strankami. Skozi raziskavo smo namreč ugotovili, da
se pri uspešno rešenih reklamacijah poveča zaupanj in posledično se kupec vrne k ponovnemu
nakupu. Predvidevamo tudi, da takšen potrošnik komunicira v svojem socialnem krogu in
prenaša dobre informacije, ki lahko dolgoročno prinesejo dobro ime in več novih nakupov ter
več potrošnikov.
Kljub temu, da je spletno nakupovanje v Sloveniji postalo v zadnjih letih precej priljubljeno,
predvsem pa zaradi epidemije Covid-19, je na tem področju še vedno zelo malo raziskav.
Glede na to, da je konkurenca iz tujine vedno večja in da večja podjetja omogočajo nakupe iz
tujine, so te raziskave ključnega pomena. Slovenski spletni trgovci morajo poznati razmere na
trgu ter izhajati iz dejstev, s katerimi lahko prepričajo potrošnike. Osnova spletnega
nakupovanja ostaja prodajalčeva spletna stran, s katero prepriča kupce.
V nalogi smo uporabili spletni anketni vprašalnik, kar z vidika raziskave spletnega
nakupovanja prinaša tako prednosti kot slabosti. S spletnim vprašalnikom namreč zajamemo
zgolj tisti del populacije, ki uporablja splet, kar morda vpliva na število (delež) tistih, ki se
odločijo za spletni nakup. V ta namen bi bilo pri nadaljnjih raziskavah smiselno uporabiti
kombinacijo različnih metod.
Pri spletnem vprašalniku bi se lahko osredotočili tudi na druga podjetja, ki niso bila predmet
raziskave, pri čemer imamo v mislih predvsem lokalna podjetja, ter s tem pridobili
podrobnejšo analizo spletnega nakupovanja potrošnikov v Sloveniji. Na ta način bi lahko tudi
primerjali slovenska podjetja s tujimi, z njihovimi strategijami ter prepoznali vzvode
potrošnikov za spletni nakup pri domačem ali tujem spletnem podjetju.
Zaradi trenutnih epidemioloških razmer v obdobju raziskave je možno tudi, da je ta vplivala
na rezultate ankete, saj bi lahko ljudje v tem času opravili več spletnih nakupov.
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Na podlagi izkušenj izvedene raziskave bi bilo smotrno podrobneje preveriti, kateri in kakšni
izdelki ali storitve so tisti, za katere se potrošniki odločajo. Predlagali bi, da podjetja, ki se
ukvarjajo s spletnim nakupovanjem, opravljajo redne analize na trgu spletnih nakupov, saj le
te omogočajo sledenje trendom. Potrošniki si namreč lahko že zaradi nekaj gumbov, ki so na
spletnem mestu na napačnih mestih, premislijo glede nakupa in izberejo drugega ponudnika.
Kot pomembnejši strokovni prispevek naloge ocenjujemo analizo vedenja slovenskega
potrošnika pri spletnem nakupovanju, kar je lahko v pomoč slovenskim podjetjem, ki si želijo
svoje spletno poslovanje preusmeriti ali izboljšati. Na podlagi analize lahko namreč vidijo, kaj
je slovenskemu potrošniku najpomembnejše.
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Priloga

ANKETNI VPRAŠALNIK
Spol:
 moški
 ženska
Starost:







16–25
26–35
36–45
46–55
56–65
več kot 65

Izobrazba:





osnovna šola ali manj
srednja šola
visokošolska ali univerzitetna izobrazba
magisterij ali doktorat

Status:





študent
zaposlen
brezposeln
upokojenec

Kakšen je vaš povprečni neto mesečni dohodek?







manj kot 500 EUR
od 500 do 800 EUR
od 800 do 1200 EUR
od 1200 do 1600 EUR
od 1600 do 2000 EUR
nad 2000 EUR

Kako pogosto nakupujete v tujih spletnih trgovinah?






zelo pogosto
pogosto
redko
zelo redko
nikoli

Pri spletnem nakupovanju najpogosteje uporabljam:
 računalnik
 pametni telefon
 tablico

Priloga

Ali ste v zadnjem letu opravili nakup iz Amazona, Ebaya ali Alibabe?
 da
 ne
Na lestvici od 1 do 5 ocenite pomembnost razlogov, zaradi katerih se odločate za nakup preko
tujih spletnih trgovin? Pri tem 1 pomeni zelo nepomembno, 5 pa zelo pomembno.







Brezplačna poštnina (»free shipping«)
Nizka cena
Zanimiva ponudba izdelkov
Nedostopnost izdelka v lokalni ponudbi
Kakovost
Hiter proces nakupa

Ali vam predstavlja brezplačna poštnina (»free shipping«) prednost pri nakupu?
 da
 ne
Koliko znaša povprečna vrednost vašega posameznega nakupa v tuji spletni trgovini?






do 20 EUR
od 20 do 40 EUR
od 40 do 60 EUR
od 60 do 80 EUR
nad 80 EUR

Kolikšen delež vaših nakupov opravite v spletnih trgovinah?





do 20 %
od 20 do 50 %
od 50 do 80 %
nad 80 %

Na lestvici od 1 do 5 ocenite dejavnike zadovoljstva z nakupovanjem preko tujih spletnih
platform, pri čemer 1 pomeni zelo nezadovoljen, 5 pa zelo zadovoljen.









Kako ste zadovoljni z nakupom?
Kako ste zadovoljni z izdelkom?
Kako ste zadovoljni z elektronskim plačilom?
Kako ste zadovoljni z nakupovalnim procesom?
Kako ste zadovoljni s spletno stranjo?
Kako ste zadovoljni z uporabniškim vmesnikom?
Kako ste zadovoljni s komunikacijo preko portalov iz tujine?
Kako ste zadovoljni s prodajalci na tujih portalih?

Na lestvici od 1 do 5 izrazite strinjanje z naslednjimi trditvami spletnega nakupovanja iz
tujine, pri čemer 1 pomeni zelo nezadovoljen, 5 pa zelo zadovoljen.
 Iz tujine nakupujem, ker prihranim denar.
 Po navadi nakupujem izdelke, ki imajo nižje zneske.
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Nakupujem izdelke, pri katerih ne plačam carine in davkov.
Iz tujine nakupujem zaradi brezplačne poštnine.
Tuje spletne trgovine mi ponujajo kakovostne izdelke.
Tuje spletne trgovine ponujajo boljšo ponudbo od lokalne.
Tuje spletne trgovine ponujajo široko ponudbo različnih izdelkov.
Proces nakupovanja na tujih spletnih portalih je preprost.
Pri nakupu preko portalov Amazon, Ebay ali Alibaba, se odločim za brezplačno
poštnino.
Pri nakupu preko Amazon, Ebay ali Alibaba me skrbi kakovost izdelka.
Pri nakupu preko Amazon, Ebay ali Alibaba me skrbi dostava izdelka.
Pri nakupu preko Amazon, Ebay ali Alibaba me skrbi, da je pošiljka prevara.
S poprodajnimi storitvami Amazona, Ebaya ali Alibabe sem zadovoljen/na.
Ob nakupu iz Amazona, Ebaya ali Alibabe sem pripravljen/a čakati dlje.
Ob nakupu iz Amazona, Ebaya ali Alibabe sem pripravljen/a na prevaro.
Ob nakupu iz Amazona, Ebaya ali Alibabe naredim izračun DDV in carine.
Izdelka ne kupim, če moram plačati DDV in carino.

Ali ste že kdaj reklamirali izdelek iz tuje spletne trgovine?
 da
 ne
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov test 1
Parametri
normalne
Najbolj ekstremne
Asimp.
porazdelitvea,b
razlike
Stati- značilnost
Povpre- Std. Abso- Poziti- Nega- stika
(2čje
odklon lutne
vne
tivne testa stranska)
Brezplačna poštnina (»Free shipping«)
3,60 1,069 0,243 0,162 –0,243 0,243
0,000c
Nizka cena
3,92 0,957 0,318 0,212 –0,318 0,318
0,000c
Zanimiva ponudba izdelkov
4,10 0,997 0,303 0,183 –0,303 0,303
0,000c
Nedostopnost izdelka v lokalni ponudbi
3,88 1,177 0,254 0,171 –0,254 0,254
0,000c
Kakovost
3,94 0,847 0,271 0,219 –0,271 0,271
0,000c
Hiter proces nakupa
3,98 0,952 0,263 0,170 –0,263 0,263
0,000c
Ali vam predstavlja brezplačna poštnina
1,09 0,290 0,533 0,533 –0,375 0,533
0,000c
(»Free shipping«) prednost pri nakupu?
a. Ničelna hipoteza: porazdelitev je normalna.
b. Izračunano na osnovi podatkov.
c. Lillieforsov popravek značilnosti.
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov test 2

Kako ste zadovoljni z nakupom?
Kako ste zadovoljni z izdelkom?
Kako ste zadovoljni z elektronskim
plačilom?
Kako ste zadovoljni z nakupovalnim
procesom?
Kako ste zadovoljni s spletno stranjo?
Kako ste zadovoljni z uporabniškim
vmesnikom?
Kako ste zadovoljni s komunikacijo
preko portalov iz tujine?

Parametri
normalne
Najbolj ekstremne
Asimp.
a,b
porazdelitve
razlike
Statis- značilnost
Povpr- Std. Abso- Poziti- Nega- tika
(2ečje odklon lutne
vne
tivne testa stranska)
4,06 0,599 0,350 0,350 –0,345 0,350
0,000c
4,07 0,577 0,357 0,357 –0,342 0,357
0,000c
4,32 0,691 0,269 0,269 –0,261 0,269
0,000c
4,17

0,677

0,291

0,291 –0,279

0,291

0,000c

4,08
3,85

0,658
0,673

0,306
0,325

0,306 –0,304
0,274 –0,325

0,306
0,325

0,000c
0,000c

3,73

0,747

0,289

0,229 –0,289

0,289

0,000c

a. Ničelna hipoteza: porazdelitev je normalna.
b. Izračunano na osnovi podatkov.
c. Lillieforsov popravek značilnosti.

Priloga

One-Sample Kolmogorov-Smirnov test 3

Iz tujine nakupujem, ker prihranim
denar.
Ponavadi nakupujem izdelke, ki imajo
nižje zneske.
Nakupujem izdelke pri katerih ne plačam
carine in davkov.
Iz tujine nakupujem zaradi brezplačne
poštnine.
Tuje spletne trgovine mi ponujajo
kakovostne izdelke.
Tuje spletne trgovine ponujajo boljšo
ponudbo od lokalne.
Tuje spletne trgovine ponujajo široko
ponudbo različnih izdelkov.
Proces nakupovanja na tujih spletnih
portalih je preprost.
Pri nakupu preko portalov Amazon,
Ebay ali Alibaba, se odločim za
brezplačno poštnino.
Pri nakupu preko Amazon, Ebay ali
Alibaba me skrbi kakovost izdelka.
Pri nakupu preko Amazon, Ebay ali
Alibaba me skrbi dostava izdelka.
Pri nakupu preko Amazon, Ebay ali
Alibaba me skrbi, da je pošiljka prevara.
S poprodajnimi storitvami Amazona,
Ebaya ali Alibabe sem zadovoljen/na.
Ob nakupu iz Amazona, Ebaya ali
Alibabe sem pripravljen/a čakati dlje.
Ob nakupu iz Amazona, Ebaya ali
Alibabe sem pripravljen/a na prevaro.
Ob nakupu iz Amazona, Ebaya ali
Alibabe naredim izračun DDV in carine.
Izdelka ne kupim, če moram plačati
DDV in carino.

Parametri
normalne
Najbolj ekstremne
Asimp.
a,b
porazdelitve
razlike
značilnost
Povpre- Std. Abso- Pozi- Nega- Statisti(2čje
odklon lutne tivne tivne ka testa stranska)
3,75 0,952 0,258 0,180 –0,258 0,258 0,000c
3,64

0,923

0,273

0,197 –0,273

0,273

0,000c

3,78

1,013

0,268

0,170 –0,268

0,268

0,000c

3,25

1,053

0,183

0,173 –0,183

0,183

0,000c

3,60

0,751

0,250

0,241 –0,250

0,250

0,000c

3,79

0,933

0,241

0,177 –0,241

0,241

0,000c

4,27

0,601

0,334

0,334 –0,264

0,334

0,000c

4,09

0,681

0,293

0,293 –0,293

0,293

0,000c

3,80

0,858

0,249

0,197 –0,249

0,249

0,000c

3,28

0,911

0,224

0,182 –0,224

0,224

0,000c

3,04

1,081

0,198

0,165 –0,198

0,198

0,000c

2,67

1,038

0,201

0,201 –0,164

0,201

0,000c

3,86

0,672

0,350

0,293 –0,350

0,350

0,000c

3,67

0,835

0,336

0,242 –0,336

0,336

0,000c

2,68

0,980

0,195

0,189 –0,195

0,195

0,000c

2,48

1,089

0,233

0,233 –0,143

0,233

0,000c

3,12

1,149

0,189

0,140 –0,189

0,189

0,000c

a. Ničelna hipoteza: porazdelitev je normalna.
b. Izračunano na osnovi podatkov.
c. Lillieforsov popravek značilnosti.

