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POVZETEK 

Ekonomisti in strokovnjaki s sorodnih področij si že vrsto let prizadevajo izboljšati klasično 

ekonomsko teorijo in jo izpopolniti na način, ki bo omogočal boljše napovedovanje 

potrošnikovih odločitev in vedenja. Magistrska naloga obravnava področje vedenjske 

ekonomije, nevroekonomije in nevromarketinga. Namen teh področij je združevanje klasičnih 

pristopov ekonomije in psiholoških temeljev, ki so pri obravnavanju potrošnikovih odločitev 

izjemnega pomena. Teoretični del magistrske naloge obravnava vedenjsko ekonomijo, 

nevroekonomijo in nevromarketing, njihovo zgodovino in razvoj ter načela, pravila in 

pristope vključevanja teh teorij v prakso. Empirični del je sestavljen iz analize izbranih 

oglasov jezikovnih šol v Sloveniji, katere namen je ugotoviti, kako lahko jezikovne šole v 

svoje poslovanje vpeljejo novejše teorije in kako lahko s pomočjo teh teorij izboljšajo 

analizirane oglase, da ti postanejo privlačnejši za potrošnike. 

Ključne besede: jezikovna šola, vedenjska ekonomija, nevroekonomija, nevromarketing. 

SUMMARY 

Economists and experts from related fields have been working for many years to improve the 

classical economic theory in a manner that will allow better forecasting of consumer decisions 

and behavior. The master's thesis deals with the field of behavioral economics, 

neuroeconomics and neuromarketing. The purpose of these fields is to combine classical 

approaches of economics and psychological foundations which are extremely important in 

considering consumers' decisions. The theoretical part of the master's thesis deals with 

behavioral economics, neuroeconomics and neuromarketing, their history and development, 

and the principles, rules and approaches integrating these theories into practice. The empirical 

part consists of the analysis of selected advertisements of language schools in Slovenia, the 

purpose of which is to determine how language schools can include newer theories in their 

business practices, and how can these theories be used to improve the analyzed 

advertisements so that they become more attractive to consumers. 

Key words: language school, behavioral economics, neuroeconomics, neuromarketing. 
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1 UVOD 

Edina stalnica razmer na trgu v današnjem času so nenehne spremembe. Zaradi omenjenega 

dejstva si vse več podjetij, ekonomistov in marketinških strokovnjakov prizadeva razširiti 

znanje in si pri svojem delu pomagati z novejšimi, še ne tako raziskanimi teorijami. Svoje 

znanje tradicionalnih ved in teorij, kot sta sodobna ekonomija in marketing, skušajo dopolniti 

z novejšimi. Z razširjenim znanjem skušajo najti natančnejše odgovore na vprašanja, ki se 

nanašajo na odločanje potrošnikov. Pri tem se največkrat srečujejo z vedenjsko ekonomijo, 

nevroekonomijo in nevromarketingom. Kljub novim terminom pa večina idej teh teorij 

oziroma področij ni novih, temveč izhajajo iz zgodovinskih okvirov. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Področje ekonomije se je z leti močno spreminjalo in postopoma razvijalo. V različnih 

obdobjih je mnogo ekonomistov in drugih raziskovalcev poskušalo izboljšati ekonomsko 

teorijo in jo izpopolniti na način, ki bi omogočal natančnejše napovedovanje potrošnikovih 

odločitev. Dejstvo je, da poznavanje potrošnikov, njihovih potreb in želja pripomore k 

uspešnejšemu poslovanju vsake organizacije posebej, kot tudi gospodarstva na splošno. 

Že v sredini 20. stoletja so se začeli pojavljati prvi temelji sodobne ekonomije, ki so 

vključevali drugačne pristope, kot so jih poznali do tedaj. Zaradi sprememb načinov in 

pogojev trgovanja so se začela porajati vprašanja, ali so klasični modeli ekonomije sploh 

ustrezni. Z namenom sledenja razvoju, ki se je odvijal na področju gospodarstva, so 

ekonomisti in raziskovalci začeli v svoja raziskovanja vključevati različne psihološke temelje, 

za katere so menili, da bi lahko klasične modele izboljšali. Tako se je postopoma razvila tudi 

veja ekonomije, ki jo danes poznamo pod pojmom vedenjska ekonomija. Definicija vedenjske 

ekonomije, kot jo poznamo danes (Investopedia 2015a), pravi, da vedenjska ekonomija 

raziskuje vzroke neracionalnih odločitev ljudi ter zakaj in kako vedenje potrošnikov ne sledi 

napovedim gospodarskih modelov. V magistrski nalogi smo poskušali opredeliti vedenjsko 

ekonomijo skozi prikaz njene zgodovine in razvoja ter prikazati načine, kako lahko njene 

koncepte uporabimo pri pospeševanju prodaje, konkretno pri marketinškem oglaševanju 

jezikovnih šol v Sloveniji. Poskušali smo prikazati, kako so jezikovne šole v izbrane oglase 

vključile določena pravila in načela, ki jih predpisuje vedenjska ekonomija, ter kako bi lahko 

manjkajoče elemente še dodatno vključile. Namen je bil prikazati, kako lahko s pomočjo 

vedenjske ekonomije izboljšamo oglas tako, da bo v največji meri spodbudil potrošnika, da se 

za nakup oglaševane storitve tudi dejansko odloči. 

Z vključitvijo psiholoških temeljev v ekonomsko teorijo in raziskovanja so se začela porajati 

tudi vprašanja, kako se potrošniki dejansko odločajo in kakšno vlogo imajo pri tem možgani 

ter podzavest posameznikov. Tako se je razvilo interdisciplinarno področje, imenovano 

nevroekonomija. Nevroekonomija je področje, ki skuša razložiti potrošnikovo odločanje in 
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način odločanja, sposobnost obdelave več alternativ ter sposobnost izbire optimalnega poteka 

ukrepanja. Proučuje, kako lahko ekonomsko vedenje oblikuje naše razumevanje možganov in 

kako lahko nevroznanstvena odkritja omejujejo in usmerjajo modele ekonomije (Wikipedia 

2014). V magistrski nalogi smo poskušali prikazati, kako lahko s pomočjo nevroznanstvenih 

pristopov in eksperimentalnih tehnik, ki se uporabljajo na omenjenem področju, povečamo 

prodajo. Osredotočili smo se na analizo izbranih oglasov jezikovnih šol, pri čemer smo v njih 

iskali elemente nevroekonomije. Zaradi omejitve izvedbe dejanskih poskusov, smo poskušali 

omenjeno čim bolj nazorno prikazati skozi teoretične osnove, ki smo jih spoznali med 

snovanjem magistrskega dela. V oglase smo poskušali vpeljati predloge nevroekonomije, 

katerih namen je povečati prodajo oziroma odzivnost potrošnikov na izbrani oglas. 

Ob ugotovitvi, da se večina dejavnosti o odločitvah in našem obnašanju v naših možganih 

odvija podzavestno, so se strokovnjaki iz različnih področij začeli spraševati, kako lahko 

izboljšajo ponujene storitve oziroma jih potrošnikom predstavijo na način, ki bo pri njih 

(oziroma njihovi podzavesti) spodbudil željo po tej storitvi. Omenjena vprašanja so 

spodbudila razvoj novega področja, imenovanega nevromarketing. Pojem »nevromarketing« 

je prvič uporabil dr. Ale Smidts leta 2002. Gre za dokaj nov koncept, ki so ga razvili psihologi 

na Univerzi Harvard leta 1990. Je podpodročje nevroekonomije, ki temelji na predpostavki, 

da več kot 90 % razmišljanja oziroma odločanja o človeških dejavnostih, vključno s čustvi, 

poteka podzavestno, izven nadzorovane zavesti. Ravno zaradi slednjega je nevromarketing 

danes tako aktualna tema. Predpostavka namreč spodbuja mnoge znanstvenike po svetu, da se 

naučijo tehnik učinkovite manipulacije nezavestnega delovanja možganov (Sahu in Singh 

2013, 1). V magistrski nalogi obravnavamo uporabo nevromarketinga skozi namige, ki jih 

predpisuje in katerih namen je izboljšanje marketinških strategij. Nasvete, predstavljene v 

teoretičnem delu magistrske, smo poskušali skozi analizo in diskusijo vpeljati v analizirane 

izbrane oglase jezikovnih šol. Poskušali smo podati konkretne napotke, kako lahko jezikovne 

šole s poznavanjem nevromarketinga in njegovih konceptov ustvarjajo svoje reklamne oglase.  

Kot bomo spoznali v magistrskem delu, vedenjska ekonomija, nevroekonomija in 

nevromarketing pri svojih raziskovanjih uporabljajo določene metode in različne tehnologije. 

Posebno poglavje je namenjeno opredelitvi tako starejših kot novejših metod in tehnologij, 

katerih namen je povečati veljavnost raziskav, ki se odvijajo na predstavljenih področjih. 

Kot že predhodno zapisano, se razmere na trgu nenehno spreminjajo. Zato so razvoj in 

vpeljave novih spoznanj ključne za uspešno poslovanje vsake organizacije, kot tudi za 

zadovoljevanje potreb in želja potrošnikov. Le s sledenjem trendom in nenehnim 

prilagajanjem lahko izstopimo iz povprečja in si tako zagotovimo rast na dolgi rok. 
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1.2 Namen in cilji magistrskega dela 

Zaradi vse več raziskav na področju vedenjske ekonomije, nevroekonomije in 

nevromarketinga danes ta področja postajajo vedno bolj zanimiva. Strokovnjaki klasične 

ekonomije in marketinga poskušajo izboljšati razumevanje klasičnih teorij ter jih dopolniti z 

razlagami, temelji in usmeritvami novejših. 

Namen magistrskega dela je s pomočjo predvsem tuje literature opredeliti vedenjsko 

ekonomijo, nevroekonomijo in nevromarketing ter na osnovi analize izbranih oglasov 

predstaviti uporabnost področij v jezikovnih šolah. 

Cilji magistrske naloge so: 

− opredeliti in predstaviti vedenjsko ekonomijo, nevroekonomijo in nevromarketing, 

− opredeliti razvoj in zgodovino omenjenih področij, 

− predstaviti nevroznanstvene metode in metode vedenjske ekonomije, 

− predstaviti tehnologijo, ki se uporablja pri nevroznanstvenih raziskavah, 

− predstaviti uporabnost navedenih področij skozi načela, pravila in uporabo, 

− s pomočjo predstavljene teorije analizirati izbrane oglase jezikovnih šol v Sloveniji z 

vidika vedenjske ekonomije, nevroekonomije in nevromarketinga, 

− na primerih (izbranih oglasov) predstaviti uporabnost opisanih teorij ter 

− ugotoviti, kako lahko s pomočjo vedenjske ekonomije, nevroekonomije in 

nevromarketinga izboljšamo prej analizirane oglase. 

1.3 Raziskovalno vprašanje 

Kot vodilo raziskave smo si v empiričnem delu zastavili naslednje raziskovalno vprašanje: 

− Kako lahko jezikovne šole v svoje poslovanje vpeljejo novejše teorije (vedenjska 

ekonomija, nevroekonomija in nevromarketing) in s pomočjo teh izboljšajo analizirane 

oglase tako, da ti postanejo privlačnejši za potrošnika? 

1.4 Uporabljene metode za doseganje ciljev magistrskega dela 

Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu, ki je 

osnova za izvedbo empiričnega, smo uporabili deskriptivni pristop, pri katerem smo s 

pomočjo sekundarnih virov, predvsem tuje strokovne literature, opisovali predmet raziskave 

in dejstva. Poleg metode deskripcije smo z namenom povečanja dodane vrednosti 

teoretičnega dela uporabili metodo kompilacije, s pomočjo katere smo povzemali spoznanja 

dosedanjih znanstvenih raziskav in z lastno interpretacijo poskušali dodati lasten pridih. 

V empiričnem delu smo s kvalitativno poslovno raziskavo in metodo analize dokumentov 

analizirali izbrane oglase jezikovnih šol v povezavi z vedenjsko ekonomijo, nevroekonomijo 
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in nevromarketingom. Študije izbranih oglasov smo izvedli s pomočjo komparativne metode, 

s katero smo iskali skupne točke in morebitna odstopanja v povezavi s teoretičnim delom. Z 

logičnim opazovanjem smo poskušali teorijo vpeljati v prakso in podati konkretne usmeritve 

za izboljšanje učinkovitosti oglasov. 

1.5 Predpostavke in omejitve magistrskega dela 

Glavna predpostavka magistrske naloge je, da so vedenjska ekonomija, nevroekonomija in 

nevromarketing izjemno zanimiva in aktualna raziskovalna področja predvsem v tujini, v 

Sloveniji pa so omenjena področja še dokaj nepoznana. Zaradi omenjenih dejstev smo 

predpostavljali, da se bomo pri pisanju magistrske naloge zaradi pomanjkanja domače 

literature morali osredotočiti predvsem na tujo literaturo. 

Predpostavljali smo, da so omenjene teme nepoznane slovenskim podjetjem oziroma v našem 

primeru jezikovnim šolam ter da se le-te zaradi pomanjkanja znanja pri svojem poslovanju ne 

poslužujejo uporabe navedenih novih teoretskih spoznanj. 

Predpostavljali smo tudi, da bomo s pomočjo tuje literature pridobili relevantne podatke, ki 

jih bomo lahko s pomočjo temeljite analize aplicirali na proučevane primere ter podali 

ustrezne napotke za izboljšanje stanja. 

Omejitev raziskave vidimo predvsem v nedostopnosti literature. Pri proučevanem problemu 

gre večinoma za novejšo in tujo literaturo, ki je v tiskanih ali prosto dostopnih internetnih 

različicah težko dostopna. 

Pri analizi oziroma raziskavi smo se omejili na jezikovne šole v Sloveniji ter njihove oglase. 

Morebitno omejitev bi lahko predstavljala nezainteresiranost jezikovnih šol zaradi 

nepoznavanja omenjenih področij in uporabe teh v praksi ter nepripravljenosti na uvajanje 

sprememb. Na tem mestu se zaradi relativno majhnega vzorca pojavi tudi omejitev 

posploševanja z vzorca na populacijo, tako z vidika posamezne jezikovne šole, kot z vidika 

jezikovnih šol na splošno. V raziskavo smo namreč vključili le po en oglas treh jezikovnih 

šol, kar pomeni, da pridobljenih rezultatov iz analize enega oglasa ne moremo posplošiti na 

vse oglase posamezne jezikovne šole. Prav tako pa rezultatov zaradi relativno majhnega 

števila vključenih jezikovnih šol ne moremo posplošiti na celotno populacijo oziroma vse 

jezikovne šole v Sloveniji. 

Zaradi pomanjkanja strokovnega znanja s področja medicine, ki se uporablja pri 

nevroznanstvenih raziskavah, smo bili primorani raziskavo omejiti na dosegljivo raven. To 

pomeni, da smo raziskavo zaradi nedostopnosti določenih tehnologij izvedli v mejah dostopne 

literature, ki smo jo poskušali kritično prenesti v prakso oziroma na analizirane primere 

oglasov. 
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2 VEDENJSKA EKONOMIJA 

Vedenjska ekonomija (angl. behavioral economics) predstavlja poddisciplino ekonomije. V 

nekaterih pogledih močno odstopa od ekonomske teorije oziroma od neoklasične ekonomije 

in pri tem sproža mnoga filozofska, metodološka in zgodovinska vprašanja. Kljub temu, da se 

je v zadnjih letih izkazala kot disciplina, ki deluje z dobrim namenom, še do danes ni deležna 

pozornosti, ki si jo zasluži (Angner in Loewenstein 2007, 1). 

Izraz »vedenjska ekonomija« je prvič uporabil avtor Harold L. Johnson v knjigi Exploration 

in responsible business behavior: an exercise in behavioral economics. Pojem se nanaša na 

poskus povečanja pojasnjevalne in napovedne moči ekonomske teorije ob upoštevanju bolj 

psihološko verjetnih temeljev. Zgodovinske korenine navedene definicije lahko zasledimo v 

kognitivni psihologiji
1
 (angl. cognitive psychology), ki se je pojavila kot neposredno 

nasprotje behaviorizmu
2
 (angl. behaviorism). Na tem mestu se mnogokrat pojavljajo tudi 

očitki, da je pridevnik »vedenjski« odveč. Zagovorniki navedenega pravijo, da vsa ekonomija 

tako ali tako temelji na obnašanju oziroma bi v vsakem primeru morala (Angner in 

Loewenstein 2007, 1−2).  

V nadaljevanju je natančno predstavljena vedenjska ekonomija, opredeljena je njena 

zgodovina in razvoj ter podanih več definicij. Poglavje vsebuje opis osnovnih načel vedenjske 

ekonomije, ki jih v svetu marketinga naj ne bi prezrli. Nadalje pa so predstavljena tudi pravila 

vedenjske ekonomije, ki bi jih morali upoštevati, v kolikor želimo povečati možnosti za 

pripravljenost potrošnika za nakup. Poglavje se zaključi s predstavitvijo najpogostejših metod 

vedenjske ekonomije in predstavitvijo trenutnih aktualnih dogajanj na omenjenem področju. 

2.1 Zgodovina in razvoj vedenjske ekonomije 

Angner in Loewenstein (2007, 2) menita, da bi zaradi boljšega razumevanja vedenjska 

ekonomija morala biti obravnavana kot veja kognitivne znanosti. S tem izražata strinjanje z 

Ericom Wannerjem, predsednikom fundacije Russell Sage Foundation, ki je poznan kot eden 

izmed glavnih udeležencev, ki so s svojim delom in pomočjo pripomogli k oblikovanju 

                                                 

1
 Kognitivna psihologija je relativno mlada veja psihologije, ki proučuje duševne procese, kot so 

razmišljanje, dojemanje, spomin in učenje. Raziskuje, kako ljudje pridobivamo, privzemamo, 
obdelujemo in shranjujemo oziroma si zapomnimo informacije (Cherry 2014). Gre za samostojno 

področje, ki je povezano še z mnogimi drugimi vedami, od nevroznanosti do filozofije, jezikoslovja, 

računalništva in antropologije (Sternberg in Sternberg 2012, xxvi). 

2
 Behaviorizem je teorija oziroma doktrina, ki temelji na predpostavki, da lahko človeško in živalsko 

psihologijo natančno proučujemo le s testiranjem in analizo objektivno opazovanih in merljivih 

dogodkov (Dictionary.com 2015). Behaviorizem se osredotoča na trenutno okolje opazovanega 
subjekta, njegovo vedenje v tem okolju in posledice, ki temu sledijo. Izogiba se razpravam o tem, kaj 

se dogaja v glavi, saj tega ne moremo neposredno izmeriti ali opazovati (Baker 2011).  
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vedenjske ekonomije kot samostojne poddiscipline. Avtorja se sklicujeta na Wannerjevo 

izjavo, v kateri pravi, da je področje pod imenom vedenjska ekonomija napačno poimenovano 

in da bi bilo ustrezneje uporabljati izraz kognitivna ekonomija. 

Začetki kognitivne znanosti segajo v obdobje med leti 1940 in 1950. Pojavila se je kot 

nasprotje behaviorizmu in drugih povezanih doktrin, ki so se izogibale subjektom, konceptom 

in idejam, ki jih ni bilo mogoče takoj opaziti in natančno (iz)meriti (Angner in Loewenstein 

2007, 3). Kot navaja Gardner (1987, 12), so bile raziskave, ki so se nanašale na naravo 

človeškega jezika, načrtovanja, reševanja problemov, domišljije in podobno, v času 

behaviorizma izjemno redke. V 20., 30. in 40. letih prejšnjega stoletja so bila navedena 

vprašanja v znanosti le stežka in na skrivaj dopuščena ali pa sploh niso bila. Takšne omejitve 

so predstavljale resno oviro in so onemogočale znanstveni napredek na omenjenem področju. 

Podobno kot kognitivna znanost se je razvila tudi vedenjska ekonomija. Pojavila se je kot 

nasprotje neoklasični ekonomiji, ki izhaja iz behaviorizma in drugih sorodnih doktrin, katerih 

glavna ideja pravi, da naj se socialne in vedenjske (behavioristične) znanosti izogibajo 

sklicevanju na entitete, ki se jih ne da neposredno opazovati (npr. kognitivna in afektivna 

stanja). Angner in Loewenstein (2007, 3−4) menita, da je pregled začetkov in razvoja 

neoklasične ekonomije pomemben za boljše razumevanje razvoja vedenjske ekonomije in 

služi dvema glavnima namenoma. Kot prvi namen navajata, da nam bo takšen zgodovinski 

pregled omogočil prikazati popolnejšo sliko in omogočil boljše razumevanje stališč, zoper 

katerih se je vedenjska ekonomija razvila kot odziv na neoklasično ekonomijo. In drugi 

namen, ki nam bo omogočil boljše razumevanje kritik vedenjske ekonomije, saj večina teh 

izhaja iz neoklasične ekonomije. S tem zgodovinskim orisom bomo prikazali, da je ideja o 

strogem ločevanju ekonomije in psihologije relativno nova ter, da so se tudi klasični in 

zgodnji neoklasični ekonomisti zanimali za psihološke temelje v povezavi z ekonomskim 

obnašanjem. Avtorja se pri predstavitvi zgodovine in razdelitvi obdobij sklicujeta na avtorja 

Michaela Mandlera, ki moderno ekonomijo opredeljuje skozi tri glavna obdobja 

(predstavljena v nadaljevanju): klasična ekonomija, zgodnja neoklasična ekonomija in 

povojna neoklasična ekonomija.  

2.1.1 Klasična in zgodnja neoklasična ekonomija 

Pred pojavom behaviorizma, v prvih desetletjih 20. stoletja, so psihologi pri svojem delu 

veliko govorili o duševnih stanjih (angl. mental states) in drugih neizmerljivih pojavih. 

Ključna vprašanja duševnega življenja so se nanašala na razmišljanje, reševanje problemov, 

naravo zavesti, edinstven vidik človeškega jezika in kulturo (Gardner 1987, 11). Tudi klasični 

in zgodnji neoklasični ekonomisti so se pogosto sklicevali na kognitivna (spoznavna) in 

afektivna (čustvena) stanja. V mnogih primerih je njihovo zapleteno in napredno dojemanje 

človeške narave in s tem procesa odločanja izhajalo iz razvoja in napredka psihologije. 

Navedeno je pomembno, saj moderni neoklasični ekonomisti, ideje in dela klasičnih 
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ekonomistov 18. stoletja, kot je npr. Adam Smith, pogosto razlagajo napačno. To je posledica 

neustreznega upoštevanja psihologije. Zaradi upoštevanja le preproste psihologije, po kateri 

ljudje dosledno zasledujemo le lastne ozko usmerjene interese, so interpretacije klasične 

ekonomije skozi oči modernih neoklasičnih ekonomistov mnogokrat napačne (Angner in 

Loewenstein 2007, 4−5). 

Dejansko pojmovanje klasičnih ekonomistov je precej drugačno. Kot navajata avtorja, to 

dokazujejo tudi zapiski klasičnega ekonomista Adama Smitha, iz katerih lahko razberemo, da 

njegov pogled na človeško naravo ni bil tako preprost in ozko usmerjen. V njegovih delih 

namreč mnogokrat zasledimo navedbe o človeški sebičnosti, sreči, užitku ipd. Kljub temu, da 

je bila Smithova teorija o odločanju daleč od moderne, je že takrat izredno 

multidimenzionalno izrazil svojo vizijo človeške narave. Iz tega je mogoče sklepati, da Smith 

ni bil tako ozkogleden, saj so ga zanimali tudi psihološki temelji človeškega obnašanja, ki so 

pomembno vplivali na njegova dela (Angner in Loewenstein 2007, 5). Mnogi sodobni avtorji 

menijo, da v literaturi klasičnih ekonomistov (kot sta npr. Adam Smith in David Hume), 

lahko zasledimo nekatere pojave, s katerimi se sedaj ukvarjajo vedenjski ekonomisti. Že 

takrat naj bi nekateri klasični ekonomisti odkrili in razpravljali o sodobnih in prihodnjih 

fenomenih vedenjske ekonomije, kot so neskladno obnašanje, nenaklonjenost izgubi, 

prevelika samozavest, socialne preference in drugi (Angner in Loewenstein 2007, 5−6; 

Ashraf, Camerer in Loewenstein 2005, 132 in 140). 

Najboljši opis zgodnje neoklasične ekonomije po navedbah Angnera in Loewensteina 

(2007, 6−7) poda zgodnji neoklasični ekonomist William Stanley Jevons v svojem delu The 

theory of political economy. Ekonomija zgodnjih neoklasičnih ekonomistov je zgrajena na 

temeljih hedonistične psihologije (angl. hedonic psychology), katere glavna teza pravi, da je 

vedenje posameznika usmerjeno k maksimiziranju užitka in minimiziranju bolečine. Kot 

navaja Jevons (1871, 44) pa je problematika maksimiziranja udobja in užitka stvar ekonomije. 

Ob pojavu ekonomije blaginje (angl. welfare economics) so zgodnji neoklasični ekonomisti, 

kot npr. A. C. Pigou, zagovarjali tezo, po kateri je smiselno blaginjo ali koristi posameznikov 

združiti ter tako ugotoviti, katero stanje je boljše. Verjeli so, da je neko stanje boljše od 

drugega, v kolikor je skupek blaginje ali koristi večji kot pri drugem stanju. Pri tem pa so se 

opirali na posameznikovo zavestno zaznavanje (Angner in Loewenstein 2007, 7). 

Kot razlagata Angner in Loewenstein (2007, 7−8), Michael Mandler navaja več prednosti teh 

hedonističnih temeljev in predpostavke, da ljudje strmimo k maksimiziranju užitka:  

- hedonistično razmišljanje temelji na predpostavki, da posamezniki tehtajo med užitkom 

in bolečino različnih ukrepov ter izberejo tistega, ki bo za njih bolj ugoden oziroma pri 

katerem bo užitek pretehtal nad bolečino; 

- hedonistična miselnost ponuja utemeljitve številnih kritičnih predpostavk ter 

- ponuja bogat opis iracionalnega, nerazumskega (»nepravilnega«) obnašanja ljudi. 
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Hedonistična psihologija torej dovoljuje in upošteva iracionalno obnašanje ljudi, saj kot 

navajata avtorja (prav tam) lahko ljudje napačno predvidimo užitek ali pa ga ne uspemo 

pravilno upoštevati pri odločanju. Hedonistična predpostavka o maksimiziranju užitka 

oziroma zadovoljstva nam torej dobro pojasnjuje, zakaj se ljudje včasih obnašamo 

iracionalno. 

Zaradi zagovarjanja načel hedonistične psihologije le na osnovi introspektivnih argumentov 

zgodnji neoklasični ekonomisti niso videli razloga za raziskovanje alternativnih metod, ki bi 

potrdile ustreznost temeljev njihove ekonomske teorije (Angner in Loewenstein 2007, 8). 

2.1.2 Povojna neoklasična ekonomija 

Pojav behaviorizma je, leta 1913, močno zaznamoval članek Psychology as the Behaviorist 

Views it. Avtor, John B. Watson, v članku kritizira (pre)veliko odvisnost od introspekcije in 

kakršno koli sklicevanje na duševna stanja (Angner in Loewenstein 2007, 9). Behavioristi so 

zagovarjali, da se morajo raziskovalci, ki proučujejo vedenje oziroma jih to zanima (Gardner 

1987, 11):  

- omejiti na javne metode opazovanja, ki so dostopne vsem, saj s tem zmanjšajo vpliv 

introspekcije; 

- osredotočiti izključno na opazovanje vedenja in se izogibati tematikam povezanim z 

umom, razmišljanjem, domišljijo ter konceptom kot so načrti, želje in namere. 

Navedene predloge zasledimo tudi v delih povojnih neoklasičnih ekonomistov, ki so se želeli 

čim bolj oddaljiti od psihologije in sklicevanja na duševna stanja. Prav tako so ti zavrnili 

introspekcijo kot znanstveno (neustrezno) metodo raziskovanja (Angner in Loewenstein 2007, 

9). 

Povojna neoklasična ekonomija oziroma ordinalizem, kot se pogosto imenuje, se je 

zgledovala po metodoloških kritikah logičnega pozitivizma v filozofiji, behaviorizma v 

psihologiji in operacionalizma v fiziki (Lewin 1996, 1304−1311). Povojni neoklasični 

ekonomisti so želeli izboljšati metodološke temelje svoje discipline oziroma ekonomije ter 

povečati napovedovalno moč njihovih teorij. Temeljna predpostavka povojne neoklasične 

teorije je temeljila na dejstvu, da imamo ljudje preference. Te preference pa določamo z izbiro 

in razporeditvijo možnosti, ki so nam na voljo (Angner in Loewenstein 2007, 10). Kot 

razpravlja Wicksteed (1933, 36), bo osnova za nadaljnje raziskovanje temeljila na 

proučevanju lestvic preferenc, ki si jih posamezniki določijo in od katerih je odvisno katero 

(alternativno) možnost bodo izbrali, ne glede na to ali je bila izbira sprejeta smotrno ali 

nespametno, dosledno ali nedosledno, namerno, brezglavo ali z vztrajnostjo, navezujoč se na 

prihodnje zadovoljstvo ali obžalovanje. 

Uporaba besede »preference« namesto »koristi« nakazuje na dejstvo, da so se povojni 

neoklasični ekonomisti močno izogibali povezavam med ekonomijo in psihologijo. Povojni 

ekonomisti sicer niso zanikali, da ljudi lahko motivirajo užitek, bolečina in druga duševna 
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stanja. O vprašanjih glede motivacije, oblikovanju preferenc in izbiri pa so vendarle raje ostali 

agnostični3. Velikokrat so celo trdili, da tovrstna vprašanja niso v domeni ekonomije in zato o 

njih ne bodo razpravljali. Agnosticizem glede psihološkega razumevanja človekovega 

obnašanja je glavni razlog, da je ordinalizem, v povezavi s klasično in zgodnjo neoklasično 

ekonomijo, pogosto označen kot zaupanja manj vreden (Angner in Loewenstein 2007, 

10−11).  

Lahko trdimo, da ordinalisti niso zavračali koristi, vendar so pojem uporabljali le na drugačen 

način. Njim korist predstavlja merilo zadovoljitve preferenc. Po njihovem mnenju torej velja: 

če je za posameznika p korist od x večja od koristi y, posameznik p preferira x pred y. Na 

kratko to pomeni, da korist nima nobene povezave z užitkom, bolečino ali kakršnim koli 

drugim psihološkim ali motivacijskim stanjem. Prav tako so povojni ekonomisti drugače 

razumevali in razlagali koncept preferenc. Kot navajata avtorja, so nekateri razumeli 

preference kot izbire, ki jih je mogoče opazovati, drugi pa so preference razumeli kot izbire, 

ki ne morejo biti opazovane. Slednje pa so vendarle kljub temu tesno povezane s tistimi, ki 

odsevajo preference oziroma imajo iste lastnosti kot preference (Angner in Loewenstein 2007, 

11−12). 

Kot navajata Angner in Loewenstein (2007, 12), John Richard Hicks v svojem delu poudarja, 

da ordinalizem vendarle očitno vpliva na ekonomijo blaginje. Kot prvo poudarjata, da je 

razlago, v kateri je duševno stanje povezano z blaginjo in je torej blaginja stvar sreče, užitka 

ter podobnega zamenjala razlaga, v kateri je blaginja povezana s preferencami in je torej le-ta 

stvar zadovoljevanja preferenc. Poleg tega se je opustil kriterij blaginje kot osnove in se 

nadomestil s Paretovim kriterijem, ki pravi, da je neko stanje boljše od drugega, če ima vsaj 

en posameznik od tega večjo korist in pri tem nihče ni na slabšem. Zaradi zahtevnosti 

Paretovega kriterija so povojni neoklasični ekonomisti predlagali nekaj sprememb in dodatne 

manj zahtevne pogoje, vključno z morebitnimi izboljšavami Paretovega pravila. 

Kot navajata avtorja (Angner in Loewenstein 2007, 12), ima ordinalizem tudi metodološke 

posledice. Z zavrnitvijo introspekcije so namreč povojni neoklasični ekonomisti sprejeli 

prepričanje, da je edina ustrezna metoda zbiranja informacij o preferencah preučevanje tržnih 

transakcij ali drugih izbir, ki jih je moč opazovati. Prepričanje, o katerem govori Sen (1997, 

9), da neka izbira velja za relevantno informacijo le v primeru, ko introspekcije ni moč 

opazovati, torej ostaja močno. Kot navaja (Sen 1997, 71), veliko empiričnega dela v povezavi 

s preferencami in blaginjo temelji na prepričanju, da je (neverbalno) vedenje (lahko) edini vir 

informacij o preferencah posameznika. Takšno prepričanje so si torej povojni neoklasični 

ekonomisti delili z behavioristi. 

                                                 

3
 Agnosticízem je nauk, da bistvo stvari ni dostopno človeškemu spoznanju (SSKJ 2008). 
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Povojna neoklasična ekonomija predstavlja oster prelom s klasično in zgodnjo neoklasično 

teorijo. S povojno neoklasično teorijo je ekonomija pridobila sodobnejše metodološke okvirje. 

Z namenom izboljšanja napovedovalne moči teorije so povojni teoretiki namreč pretrgali vse 

vezi s psihologijo, hedonizmom in podobnim. S tem je bila pridobljena zelo splošna teorija, ki 

ne temelji na oceni človeškega obnašanja. Kot navajata avtorja (Angner in Loewenstein 2007, 

13), je skozi celoten proces omenjena teorija tudi izgubljala – izgubila je namreč kar nekaj 

prednosti zgodnje neoklasične teorije. Za razliko od zgodnje neoklasične teorije povojna 

teorija namreč ne more razložiti, kako se oblikujejo preference, saj za predpostavke o 

preferencah ni zagotovila nobene teoretične podlage. Verjetno najpomembnejše pa je, da so 

povojni teoretiki z ločitvijo ekonomije in psihologije izgubili teoretično osnovo za opis 

neracionalnega obnašanja. Povojna teorija lahko tako razloži oziroma opiše le racionalno 

obnašanje. 

Pri opisu neoklasične ekonomije je pomembno izpostaviti tudi niz pomožnih predpostavk, ki 

se pogosto uporabljajo v povezavi z omenjeno teorijo. Neoklasična ekonomija v povojnem 

obdobju (povojna neoklasična ekonomija) je izjemno splošna v smislu, da ne zagotavlja 

nikakršnih predpostavk o motivaciji, oblikovanju preferenc in izbiri, temveč opazne izbire 

izpolni z določenimi aksiomi. Teorija je tako splošna, da sama po sebi sploh nima implikacij, 

ki bi jih lahko opazovali. Tako se mora za vse praktične namene uporabljati v povezavi z 

mnogimi pomožnimi predpostavkami. Običajno se te predpostavke nanašajo na preference 

posameznikov, značilnosti razporejanja osebnega proračuna in lastnosti razporejanja oziroma 

oblikovanja preferenc. Takšne predpostavke imenujemo standardne, kar pa ne pomeni, da se 

vsi obnašamo tako, temveč nam te predpostavke povedo, kako se obnaša večina. Pojav 

pomožnih standardnih predpostavk je povzročil nekaj zmede o naravi neoklasične teorije 

zaradi delitve na šibkejšo in močnejšo obliko pojmovanja. Šibkejša oblika pojmovanja 

vztraja, da je celoten raziskovalni program definiran le s teorijo, pomožne predpostavke pa so 

zunanje in naključne. Močnejša oblika pojmovanja pa vztraja, da mora neoklasična ekonomija 

vključevati standardne predpostavke z namenom generiranja napovedi, ki jih lahko 

opazujemo. Po pričakovanjih se zagovorniki neoklasične ekonomije nagibajo k šibkejši obliki 

pojmovanja, medtem ko se kritiki običajno zanašajo na močnejšo (Angner in Loewenstein 

2007, 14−15). 

Kljub temu, da se vedenjska ekonomija kot poddisciplina vse bolj razvija šele v zadnjem času, 

je ekonomska teorija v povezavi s psihologijo stara vsaj toliko kot ekonomija sama. Kot 

ugotavljata avtorja (Angner in Loewenstein 2007, 14), lahko skozi pregled zgodovinskega 

ozadja, iz katerega se je razvila vedenjska ekonomija, ugotovimo, da njeni začetki segajo 

daleč nazaj. 
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2.1.3 Pozno neoklasično obdobje 

Kot navaja Gardner (1987, 9), ima kognitivna znanost dolgo preteklost, a relativno kratko 

zgodovino. Podobno kot vedenjska ekonomija, ki se je kot samostojna poddisciplina razvila 

šele pred kratkim, tudi kognitivna znanost kot samostojna disciplina v resnici temelji na 

predhodnih teoretičnih osnovah. Trdimo lahko, da teoretični temelji kognitivne znanosti (kot 

tudi vedenjske ekonomije) izvirajo iz začetka 20. stoletja (Angner in Loewenstein 2007, 15).  

Tudi v obdobju povojne neoklasične ekonomije, ko je prevladovala neoklasična teorija, so se 

pojavljali ekonomisti, ki so v mnogih neodvisnih primerih vztrajali, da (ta) neoklasična teorija 

izbire ne opisuje natančno človeško obnašanje v povezavi z odločitvami, ter trdili, da se 

rešitev in pojasnilo lahko skrivata v bolj psihološko verjetnih temeljih. Mnogi izmed njih so 

namreč verjeli, da jim psihološki vpogledi lahko pomagajo izboljšati ekonomijo (Angner in 

Loewenstein 2007, 16).  

Poglavje je razdeljeno na štiri podpoglavja. Ta opisujejo posamezne skupine različnih 

avtorjev, ki so vsak na svoj način zavračali neoklasično teorijo. Predstavili in opisali bomo 

različne poglede in na kratko opredelili, kako in na kakšen način so posamezni avtorji 

zagovarjali svoja stališča. 

Institucionalisti 

Med prve in najostrejše kritike zagotovo sodijo institucionalni ekonomisti z začetka 20. 

stoletja (Lewin 1996, 1294). Angner in Loewenstein (2007, 16) kot pomembnejše 

institucionaliste omenjata Thorstein Veblena, Wesley C. Mitchella in John Maurice Clarka. 

Nekateri izmed njih so se pridružili psihologom in skupaj z njimi nenehno poskušali 

vpeljevati napredke psihologije v ekonomsko teorijo (Lewin 1996, 1294). 

Institucionalisti so kritizirali tedanje avtorje, kot je bil na primer Pareto (Angner in 

Loewenstein 2007, 16), saj, kot navaja Mitchell (1914, 1), ti niso oziroma niso želeli 

upoštevati psihologije. So pa kljub temu priznavali, da ima hedonistična psihologija določene 

pomanjkljivosti. Verjeli so, da je neupoštevanje psihologije velika napaka ekonomistov 

(Angner in Loewenstein 2007, 16−17). Mitchell (1914, 2−3) v svojem delu razmišlja, da se 

lahko ekonomska teorija, ki izključuje študijo človeške narave, slej kot prej zlomi. Na tem 

mestu bi lahko (prav tam) prav priznane pomanjkljivosti hedonizma spodbudile prihodnje 

ekonomiste k upoštevanju določenih boljših psiholoških analiz. S tem bi ekonomisti lahko 

mnogo tudi prispevali k psihologiji in njenemu proučevanju človeške narave (Mitchell 1914, 

3). Kot navajata avtorja (Angner in Loewenstein 2007, 17), tudi John Maurice Clark v svojih 

delih nenehno ponavlja, da se ekonomisti pri svojem delu ne morejo izogniti psihologiji.  

Očitno je, da so institucionalisti verjeli, da bi vključitev psiholoških temeljev izboljšala 

ekonomijo. Institucionalisti so namreč podrobno preučili tedanjo psihologijo in s pomočjo 
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pridobljenega znanja zastavljali ekonomsko pomembne hipoteze, s čimer so (tedaj) prispevali 

k izboljševanju ekonomije oziroma ekonomske teorije (Angner in Loewenstein 2007, 17).   

Makroekonomisti 

Naslednji vpad psihologije v ekonomijo je prišel s področja makroekonomije, zlasti v 

povezavi z monetarno teorijo in teorijo poslovnih ciklov. Kot pomembnejša predstavnika 

makroekonomistov Angner in Loewenstein (2007, 18) omenjata Irvinga Fisherja in Johna 

Maynarda Keynesa. 

Irving Fisher, sicer najbolj znan po svojih prispevkih k tehnični ekonomiji, je avtor knjige 

Denarna iluzija (Money Illusion) iz leta 1928. V njej je Fisher poskušal razložiti pojave, kot 

so poslovni cikli in njihovo nihanje. Kot navajata avtorja, je koncept denarna iluzija 

najverjetneje tudi iznašel Fisher. Prvič ga je uporabil že leta 1913 in ga opredelil kot 

nezmožnost razumevanja, da dolar ali katera koli druga denarna valuta pridobiva ali izgublja 

svojo vrednost. Menil je, da denarna iluzija prispeva k nihanju oziroma nestabilnosti 

poslovnih ciklov, saj prikriva glavni razlog za nestabilnost dolarja, ki pa je pomen 

stabilizacije dolarja. V vsakem primeru denarna iluzija, po mnenju Fisherja, povzroči večjo 

škodo, kot bi jo sicer povzročilo samo nihanje poslovnega cikla (Angner in Loewenstein 

2007, 18). 

Drugi makroekonomist, ki je znan po vključevanju psihologije v svoje delo in se je od 

ortodoksnega neoklasičnega pristopa oddaljil na več načinov (kot na primer s špekuliranjem o 

motivaciji v povezavi z ekonomskim vedenjem), je John Maynard Keynes. George A. Akerlof 

je v svojem govoru za Nobelovo nagrado leta 2001 celo izrazil, da je Keynesovo delo Splošna 

teorija (The General Theory) iz leta 1936 največji prispevek k vedenjski ekonomiji pred 

sedanjim obdobjem (Angner in Loewenstein 2007, 18−19).  

Mikroekonomist 

Na področju mikroekonomije lahko kot prelomno študijo omenimo knjigo Tiborja 

Scitovskyja iz leta 1976 z naslovom Nesrečna ekonomija: Psihologija človeškega 

zadovoljstva (The Joyless Economy: The psychology of human satisfaction). Zgodnja dela 

Scitovskyja so se nanašala na tradicionalno ekonomijo blaginje. Sčasoma pa je postal 

razočaran nad pristopi ekonomistov, saj ti v svoje študije niso vključevali preferenc. Takšno 

ravnanje je prepoznal kot neznanstveno. Menil je, da ekonomisti vprašanja o okusih in izbirah 

ljudi vidijo kot nekaj, kar naj bi opazovali, vendar v to naj ne bi vtikali nosu. Takšen pogled je 

Scitovsky zavračal in poudarjal, da bi ekonomisti morali slediti vedenjskim psihologom in 

opazovati obnašanje ljudi, z namenom vzpostavitve temeljev teorije, ki bo pojasnila to 

obnašanje. Podobno kot psihologi ni bil zadovoljen s preprosto ugotovitvijo razlik v 

potrošniških vzorcih ali odkritju preferenc, ampak je želel odkriti tudi vzroke za nastale 
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razlike ter jih pojasniti. Še posebej je bil navdušen nad dejstvom, da psihologi svoje teorije 

podpirajo s poskusnimi podatki. Prepričan je bil, da bi ekonomisti morali ravnati enako 

(Angner in Loewenstein 2007, 19).  

Scitovsky je še posebej zanimiv, saj je s svojim delom prispeval tako k pozitivni kot tudi k 

normativni teoriji. Na pozitivni strani je Scitovsky črpal navdih iz psihologije motivacije in 

trdil, da si ljudje prizadevamo ohranjati optimalno raven vzburjenja. Menil je, da lahko z 

nenehnim iskanjem omenjenega optimuma pojasnimo velik del človeškega obnašanja, kot na 

primer našo željo po novostih. Prav tako je trdil, da ta proces lahko razloži stari paradoks o 

tem, zakaj ljudje hkrati kupimo zavarovanje in loterijsko srečko. Svobodna izbira negotovosti 

ali tveganja namreč lahko pomaga posamezniku doseči optimalno raven vzburjenosti, medtem 

ko ga nesvobodna izbira (dana od zunaj) od optimalne ravni le oddalji. Na normativni strani 

pa je Scitovsky jasno razlikoval med udobjem in užitkom. Trdil je, da je udobje povezano z 

absolutnimi ravnmi vzburjenja, užitek pa s spremembami v teh ravneh ter da imamo ljudje 

naravno nagnjenost k iskanju udobja na račun užitka (Angner in Loewenstein 2007, 19−20). 

Trideset let potem, ko je Scitovsky opisal svoja opažanje, so se ekonomisti ponovno začeli 

zanimati za hedonizem in ukvarjati z vprašanjem, ali lahko ljudje z uporabo razpoložljivih 

ekonomskih virov postanemo srečnejši (Angner in Loewenstein 2007, 20). 

Stara vedenjska ekonomija 

Leta 1988 je Peter E. Earl zapisal, da ni več nobenega dvoma, da se je začel vzpon nečesa, 

imenovanega vedenjska ekonomija. Gibanje, ki ga je imel takrat Earl v mislih, sedaj 

imenujemo stara vedenjska ekonomija, saj ga tako lažje ločimo od sodobnih gibanj. Avtorja 

navajata, da se je po mnenju Earla gibanje začelo pojavljati na štirih različnih lokacijah: v 

Carnegie-Mellon Univerzi in Univerzi v Michiganu v Združenih državah Amerike ter na 

Univerzi Oxford in Univerzi Stirling v Veliki Britaniji (Earl 1988, po Angner in Loewenstein 

2007, 20). Stara vedenjska ekonomija se je izoblikovala med leti 1950 in 1960, ko je bila 

povojna neoklasična teorija ravno na vrhuncu. Čeprav so se stari vedenjski ekonomisti v 

mnogih pogledih razlikovali od predhodnikov, so z njimi imeli tudi veliko skupnega (Angner 

in Loewenstein 2007, 24). Stara vedenjska ekonomija je bila v splošnem osredotočena na 

iskanje empiričnih zakonov, ki bi opisali vedenje ljudi, kar se da natančno in pravilno. 

Medtem ko je neoklasičen pristop vzpostavil tesno povezavo med racionalnostjo in 

koristnostjo ali maksimiranju profita, je stara vedenjska ekonomija preiskovala posledice 

razhajanj med dejanskim obnašanjem in neoklasičnimi predpostavkami (Sent 2004, 742, po 

Angner in Loewenstein 2007, 24−25). 

Kot navajata Angner in Loewenstein (2007, 25), je bilo med relativno homogenim obdobjem 

povojne neoklasične teorije moč zaslediti mnogo ekonomistov, ki so želeli zgraditi ekonomijo 

na bolj psihološko verjetnih temeljih. Kot najpomembnejša avtorja na področju stare 
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vedenjske ekonomije Angner in Loewenstein (2007, 20) izpostavljata Herberta A. Simona in 

Georga Katona. Vendar pa poudarjata, da je bilo le-teh mnogo več (na primer James S. 

Duesenberry, Harvey Leibenstein, Richard Easterlin, Kenneth E. Boulding in drugi). Kljub 

njihovemu številu in dejstvu, da so bili, v večini primerov, ugledni strokovnjaki na svojih 

področjih, pa se zdi, da so imeli le malo vpliva na razvoj same ekonomije (Angner in 

Loewenstein 2007, 25). 

Herbert A. Simon je leta 1933 začel obiskovati Univerzo v Chicagu. Njegove prispevke je 

mogoče zaslediti na različnih področjih, tako v ekonomiji, psihologiji kot tudi na področju 

računalništva in drugih. Simonove kritike ekonomskega človeka, standardnega ekonomskega 

modela obnašanja in osnutka alternativnega pojmovanja zasledimo že v njegovi doktorski 

disertaciji. Pritoževal se je nad tem, da ekonomisti pripisujejo ekonomskemu človeku 

nesmiselno vsevedno racionalnost, medtem ko psihologi, nasledniki Freuda, vse poenostavijo 

na čustva. Tako je trdil, da socialne znanosti trpijo za akutno shizofrenijo (Angner in 

Loewenstein 2007, 21). 

Simonov pogled na vedenjsko ekonomijo je zelo dobro predstavljen z dvema vnosoma v 

ekonomskem slovarju The New Palgrave. Pod definicijo pojma vedenjska ekonomija kot prvo 

opredeli predpostavke neoklasične ekonomije. Pri tem navede dve predpostavki izmed 

mnogih implicitnih, ki naj bi bili eksplicitni (Simon 1987, 221, po Angner in Loewenstein 

2007, 21−22): 

− človekovi cilji in motivacija naj bi bili dani vnaprej, in sicer v obliki funkcije koristnosti, 

ter 

− da nato agenti izberejo tisto možnost, ki prinaša največjo korist. 

Kot navaja Simon, se vedenjska ekonomija ukvarja z empirično veljavnostjo neoklasičnih 

predpostavk o človeškem vedenju in v primerih, v katerih se omenjene predpostavke izkažejo 

za napačne, poišče empirične zakone, ki to obnašanje opišejo čim bolj pravilno in natančno. 

Pod drugo točko navaja, da je vedenjska ekonomija zadolžena za posledice razhajanja 

dejanskega vedenja od neoklasičnih predpostavk pri delovanju ekonomskega sistema, 

njegovih institucij ter javnega reda. Pod tretjo točko pa navaja, da je njena naloga priskrbeti 

empirične dokaze o obliki in vsebini funkcije koristnosti (ali katerega koli drugega konstrukta, 

ki bo to nadomestil), z namenom izboljšanja napovedi človeškega ekonomskega obnašanja. 

Kot torej izpostavlja, vedenjska ekonomija ni opredeljena v smislu zavezanosti k danemu 

teoretičnemu okvirju, pač pa je zavezana k empiričnim testiranjem neoklasičnih predpostavk 

o človeškem vedenju in spreminjanju ekonomske teorije na osnovi rezultatov teh testiranj 

(Simon 1987, 221, po Angner in Loewenstein 2007, 22). 

Kot je razvidno, je Simon menil, da neoklasični modeli nenatančno opisujejo človekovo 

vedenje pri odločanju. To je pripisoval številnim kognitivnim omejitvam. Pri tem je predlagal, 

da se uporablja izraz omejena racionalnost za označevanje celotnega nabora omejitev 

človeškega znanja. Simon se je zavedal, da neoklasična teorija izbire ni namenjena 
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pravilnemu opisovanju načina, kako posamezniki pridejo do odločitev, ampak je mišljena le 

kot »aparat« za predvidevanje izbire. Nasprotno pa je izpostavil, da so teorije omejene 

racionalnosti (angl. theories of bounded rationality) bolj ambiciozne, saj poskušajo zajeti tako 

dejanski proces odločanja kot tudi vsebino končne odločitve. Nekdanje teorije Simon zato 

imenuje »vsebinske«, kasnejše pa »procesne«. Procesne teorije se mu zdijo superiorne, saj 

lahko bolje predvidijo in pojasnijo odločitve, ki so bile sprejete ter bolje osvetlijo proces 

odločanja (Angner in Loewenstein 2007, 22−23). 

George Katona, ki ga kot drugega avtorja omenjata Angner in Loewenstein (2007, 23), ima 

doktorat iz psihologije. Zanimanje za psihološke temelje ekonomskega obnašanja je pri njem 

spodbudila hiperinflacija v Nemčiji leta 1923. Leta 1951 je Katona na podlagi svojih izkušenj 

v psihologiji in izkušenj na področju raziskav ekonomskih tematik izdal knjigo z naslovom 

Psihološka analiza ekonomskega vedenja (Psychological Analysis of Economic Behavior). 

Glavna predpostavka knjige je, da ekonomski procesi izvirajo neposredno iz človekovega 

vedenja in da je to preprosto, a vendar zelo pomembno dejstvo, v moderni ekonomski analizi 

zanemarjeno. Katona je še posebej kritičen do uporabe predpostavk o racionalnosti v 

neoklasični ekonomiji (Angner in Loewenstein 2007, 23). 

Njegova temeljna kritika neoklasične ekonomije je, da le-ta ne upošteva pomembnosti 

vmesnih spremenljivk. Splošno povedano, Katona meni, da so motivi, odnosi in pričakovanja 

potrošnikov in poslovnežev spremenljivke, ki igrajo pomembno vlogo pri določanju (njihove) 

porabe, varčevanja in vlaganja. Zaradi tega meni, da bi morala moderna psihologija zagotoviti 

konceptualna in metodološka orodja za preiskovanje ekonomskega obnašanja (Angner in 

Loewenstein 2007, 24). Kot navaja, je upoštevanje navedenih spremenljivk ključnega pomena 

za psihološko analizo, saj je brez njih opis ekonomskega vedenja nepopoln, razumevanje 

obnašanja omejeno in predvidevanje prihodnjega obnašanja nepravilno (Katona 1951, 31, po 

Angner in Loewenstein 2007, 24). 

2.2 Opredelitev vedenjske ekonomije 

Poglavje je namenjeno predstavitvi (sodobne) vedenjske ekonomije kot samostojne 

poddiscipline ekonomije. Predstavili bomo, kako se je vedenjska ekonomija razvila ter jo 

poskušali čim bolj natančno opredeliti. 

2.2.1 Nova vedenjska ekonomija 

Prvi kognitivni znanstveniki so pomisleke behavioristov, kot je na primer naivno zanašanje na 

introspekcijo, prepoznali kot napake psihologov iz zgodnjega 20. stoletja in so si močno 

prizadevali, da teh napak ne bi ponovili. Kljub temu pa so prišli do zaključka, da se je 

potrebno sklicevati na entitete, čeprav jih ni mogoče opazovati (na primer kognitivna stanja). 

S tem se strinjajo tudi vedenjski ekonomisti. Tudi ti namreč verjamejo, da je primerno 
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govoriti o entitetah, kot so prepričanja, čustva in hevristika4
, saj so po njihovem mnenju tudi 

te delno odgovorne za oblikovanje človeškega vedenja. Menijo, da lahko boljše razumevanje 

omenjenih entitet omogoči boljšo razlago in predvidevanje vedenja (Angner in Loewenstein 

2007, 27).  

Raziskava vedenjskih odločitev 

Z vidika moderne oziroma t. i. nove vedenjske ekonomije je bil zelo pomemben razvoj nove 

veje psihologije, imenovane vedenjsko odločanje (angl. behavioral decision making – BDM) 

oziroma raziskava vedenjskega odločanja (behavioral decision research – BDR), ki se je 

pojavila v 70. letih dvajsetega stoletja. Pogosto se označuje kot neposredna posledica 

kognitivne revolucije (Angner in Loewenstein 2007, 28). Reid Hastie in Robyn Dawes 

opredeljujeta dva vpogleda kognitivne revolucije, ki sta se izkazala kot pomembna dejavnika 

pri razvoju omenjene nove veje psihologije. Prvi je, da lahko veliko vidikov človeškega 

razmišljanja, vključno s presojo in odločanjem, zajamemo z računalniškimi modeli, po katerih 

(nato) primerjamo, združujemo in zapisujemo mentalna oziroma čustvena stanja. Drugi pa je, 

da lastnosti našega kognitivnega sistema igrajo pomembno vlogo pri razlagi človeškega 

presojanja in odločanja. Kot pojasnita, se torej naše omejene zmogljivosti delovnega spomina 

uporabljajo za pojasnjevanje mnogih odstopanj od optimalnega oziroma racionalnega (Hastie 

in Dawes 2001, 9−10, po Angner in Loewenstein 2007, 28). 

Na osnovi navedenih spoznanj so raziskovalci vedenjskih odločitev (oziroma vedenjskega 

odločanja) vpoglede kognitivne revolucije uporabili pri temah človeškega presojanja in 

odločanja. Usmerili so se v iskanje in opredelitev skupnega nabora kognitivnih spretnosti, 

njihovih prednosti in omejitev ter v raziskovanje, kako sami prispevajo k oblikovanju 

obnašanja, ki ga je moč opazovati. Raziskava vedenjskega odločanja se od drugih pristopov, k 

pojasnjevanju človeške presoje in odločanja, loči po tem, da le-ta za preučevanje presoje in 

odločanja kot izhodišče uporablja teorijo racionalnega odločanja. Čeprav pri tem ni nujno, da 

načela izvirajo iz ortodoksne teorije odločanja, je to v resnici velikokrat tako (Angner in 

Loewenstein 2007, 28−29). Odstopanja od standardnega niso zgolj naključna. Raziskovalci 

vedenjskih odločitev so iz raziskav ugotovili, da so odstopanja oziroma deviacije sistematične 

in lahko ponovljive v nadzorovanem (eksperimentalnem) okolju (Dawes 1998, 498, po 

Angner in Loewenstein 2007, 29). Odstopanja pa niso le zanimiva sama po sebi, pač pa lahko 

potencialno tudi pripomorejo k raziskovanju in rezultatom raziskav. 

Takšno razmišljanje lahko zasledimo tudi pri delih Barucha Fischhoffa. Ta navaja, da so 

teorije o racionalnem odločanju izpostavile dve glavni vprašanji, namenjeni psihologom 

(Fischhoff 1998, 156, po Angner in Loewenstein 2007, 29−30): 

                                                 

4
 Hevristika je »nauk o metodah raziskovanja in pridobivanja novih spoznanj« (SSKJ 2008). 
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- »Ali ljudje delujejo tako kot modeli trdijo, da bi morali?« in 

- »Če ne, kako se lahko ljudem pomaga, da to delovanje izboljšajo?«. 

Kot pojasnjuje Fischhoff (1988, 156, po Angner in Loewenstein 2007, 29−30) so običajno 

ekonomisti kot samoumevno sprejeli, da ljudje optimizirajo svoje odločitve. Cilj empirično 

mislečih ekonomistov ni torej preverjanje hipoteze, ali ljudje optimizirajo, pač pa ugotoviti, 

kaj dejansko ljudje poskušajo optimizirati. 

Tverskyjeva in Kahnemanova hevristika, pristranskosti in teorija pričakovanja 

Raziskava vedenjskih odločitev je pritegnila pozornost ekonomistov predvsem zaradi dela 

Amosa Tverskyja in Daniela Kahnemana. Za njun uspeh je bilo odgovornih več dejavnikov. 

Eden izmed pomembnejših je zagotovo poznavanje tako psiholoških pristopov preučevanja 

človeške presoje in odločanja (ki so jima kot psihologoma bili dobro poznani) kot tudi 

poznavanje formalizma ekonomskih teorij o odločitvah (Angner in Loewenstein 2007, 30). 

Angner in Loewenstein (2007, 31) izpostavljata predvsem dve raziskovalni deli Tverskyja in 

Kahnemana, ki sta po mnenju nekaterih spremenila intelektualno zgodovino ekonomije in v 

ospredje postavila raziskovanje vedenjske ekonomije:  

- Sodba v okviru negotovosti: hevristika in pristranskosti (Judgment under Uncertainty: 

Heuristics and biases) iz leta 1974 in 1982, ki prikazuje, da se ljudje zanašamo na 

omejeno število hevrističnih načel, ki zmanjšujejo kompleksnost nalog ocenjevanja 

verjetnosti in predvidevanja vrednosti na preprostejše operacije presojanja; in 

- Teorija pričakovanja: analiza tveganih odločitev (Prospect Theory: An analysis of 

decision under risk) iz leta 1979, ki sta ga podrobneje raziskala in nato predstavila še v 

članku Določanje okvirov odločitev in psihologija izbire (The Framing of Decisions and 

the Psychology of Choice) leta 1981. 

Skladno z raziskavo vedenjskih odločitev in kognitivno znanostjo na splošno avtorja zanima 

mehanizem, ki je osnova za človeško presojanje in odločanje. Obenem pa ju zanimajo tudi 

pogoji, pod katerimi nas omenjeni mehanizem vodi do (izvedbe) napak, ki so lahko občasno 

tudi hude in sistematične. Splošno velja, da so hevristike koristne in uporabne, vendar pa 

lahko v nekaterih okoliščinah povzročijo pristranskosti (Angner in Loewenstein 2007, 31). 

Kot navajata avtorja (prav tam), Tversky in Kahneman v svojem delu o hevristiki in 

pristranskostih izražata upanje, da bi boljše razumevanje hevristike in s tem mehanizma, ki je 

osnova za človeško presojanje, lahko izboljšalo presojo in odločitve v pogojih negotovosti. 

Na drugi strani pa Tverskyjeva in Kahnemanova teorija pričakovanja predstavlja kritiko 

teorije pričakovane koristnosti (angl. expected utility theory) kot opisnega modela odločanja 

v razmerah tveganja (Kahneman in Tversky 1979, 263). Kot navajata Angner in Loewenstein 

(2007, 32), se njuna glavna kritika ortodoksne teorije odločanja nanaša na opazovanje učinkov 

okvirjanja (angl. framing effects), pri katerih navidezno nepomembne spremembe pri 
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oblikovanju izbire problemov povzročijo pomembne spremembe pri preferencah. Z namenom 

pojasnitve učinkov okvirjanja in drugih anomalij sta Kahneman in Tversky ponudila teorijo, v 

kateri med drugim vrednost temelji na dobičkih in izgubah, namesto na končnem stanju 

premoženja. Ker je tisto, kar se šteje kot dobiček in kar se šteje kot izguba, relativno glede na 

okvir, je prednost te teorije, da omogoča prilagoditev učinkov okvirjanja. To pomeni, da s 

prestopom iz enega v drug okvir, teorija posamezniku dopušča tudi spremembe v vedenju. Po 

mnenju Kahnemana in Tverskyja lahko teorija pričakovanja ravno zaradi tega pojasni tudi 

vrsto drugih zapletenih obnašanj, kot je na primer dejstvo, da veliko ljudi hkrati igra igre na 

srečo in kupuje zavarovanja (Angner in Loewenstein 2007, 32; Kahneman in Tversky 1979, 

263).  

Thalerjeve anomalije 

Za razliko od Kahnemana in Tverskyja je Richard Thaler doktoriral iz ekonomije. Doktoriral 

je na Univerzi Rochester v Čikagu, ki je po njegovem mnenju kraj, kjer je malo verjetno, da 

bi se nekdo začel zanimati za psihologijo. Ko je zaključil svojo disertacijo, je Thaler 

nadaljeval z delom v tradicionalni ekonomiji, hkrati pa ga je zanimalo tudi, kako se ljudje 

odločajo. Opazoval je njihovo obnašanje in ugotovil, da se ljudje velikokrat ne vedejo, kot se 

domneva, da naj bi se. S svojim opazovanjem vedenja se je na Univerzi nenehno soočal s 

kolegi in njihovimi tradicionalnimi modeli ekonomske teorije odločanja. Svoja opazovanja in 

odstopanja je skrbno zapisoval in tako je sčasoma nastal seznam neobičajnih vedenj, ki jih je 

kasneje tudi kategoriziral. Leta 1976 je na konferenci v Kaliforniji spoznal Barucha 

Fischhoffa in Paula Slovica, s katerima si je izmenjal nekaj zanimivih del. Tako se je Thaler 

seznanil tudi z raziskovalnimi deli psihologov Kahneman in Tversky, ki ju je kasneje leta 

1977 tudi spoznal in z njima sodeloval. Kot pravi, mu je to pomagalo razložiti opažene 

anomalije (Thaler 1991, xi−xiii). Te je kasneje tudi objavil in s tem pomagal pospešiti 

poznavanje in sprejemanje vedenjske ekonomije v glavni tok ekonomije (Angner in 

Loewenstein 2007, 32−33). 

Thalerjevo prvo pomembnejše delo s področja vedenjske ekonomije je zagotovo njegovo delo 

iz leta 1980 z naslovom V smeri pozitivne teorije potrošnikove izbire (Toward a Positive 

Theory of Consumer Choice). Kot navaja, je ekonomska teorija potrošnika sklop pozitivnih in 

normativnih teorij. Zaradi zanašanja na izključno normativno teorijo pa ekonomisti delajo 

sistematične, predvidljive napake pri opisovanju oziroma napovedovanju izbire potrošnika. 

Pri tem podaja primere, pri katerih obstaja velika verjetnost, da bodo potrošniki in njihove 

izbire odstopali od napovedi normativnega modela. V določenih, natančno opredeljenih 

primerih namreč mnogi potrošniki delujejo na način, ki ni v skladu z ekonomsko teorijo. V 

delu tako opredeljuje anomalije, kot so podcenjevanje oportunitetnih stroškov, neuspeh pri 

ignoriranju nepovratnih stroškov, iskanje vedenja, izbire in pomisleki v povezavi z 

obžalovanjem, samonadzor itd. (Thaler 1980, 39−40) 
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V nadaljnjih delih je Thaler razvil nov model obnašanja potrošnikov, pri katerem je upošteval 

tako elemente kognitivne psihologije kot tudi elemente mikroekonomije. Podobno kot 

Tversky in Kahneman je Thaler uporabil kognitivno psihologijo prvič zato, da je definiral, 

kako se izbire ljudi razlikujejo od predvidevanj teorije racionalne izbire, in drugič zato, da je 

razvil empirično bolj ustrezne teorije. S svojim raziskovanjem je Thaler zagotovo veliko 

prispeval k zanimanju za to področje (Angner in Loewenstein 2007, 33−34). 

Poznejši razvoj 

Novejša raziskovanja vedenjske ekonomije temeljijo na delih Thalerja, Tverskyja, 

Kahnemana in raziskovalcev vedenjskega odločanja. Kot navajata Angner in Loewenstein 

(2007, 34) je novejša dela težko točno kategorizirati, vendar se vseeno delijo na več skupin. V 

nadaljevanju bomo tako poskušali orisati, v kateri smeri potekajo današnja raziskovanja 

vedenjskih ekonomistov in kakšne so njihove glavne ideje. 

Neoklasična teorija izvira iz prepričanja, da so preference potrošnikov nespremenljive 

oziroma konsistentne (glede na trenutna doživetja ali porabo). Vedenjska ekonomija, na drugi 

strani, pa razkriva, da obstajajo dokazi, ki dokazujejo, da so preference odvisne od 

posameznika in njegove t. i. referenčne točke (angl. reference point), ki je običajno v skladu z 

njihovimi sedanjimi doživetji (Angner in Loewenstein 2007, 34; Kahneman in Tversky 1979, 

286−287). Nadalje avtorja (Angner in Loewenstein 2007, 34−35) navajata za sedanje 

raziskovalce zanimiv pojem: to je nenaklonjenost izgubi (angl. loss aversion), ki opredeljuje, 

da so ljudje bolj nenaklonjeni negativnim odstopanjem od njihove referenčne točke, kot so 

naklonjeni pozitivnim odstopanjem. Kombinacija nenaklonjenosti izgubi in odvisnosti od 

referenc (angl. reference dependence) ima številne posledice, kot na primer pojav, imenovan 

učinek doživetij (angl. endowment effect). Ta ugotavlja, da se ljudje zelo navežejo na 

predmete v njihovi lasti in so zelo nenaklonjeni temu, da bi se jim odpovedali, ne glede na to, 

da si ta predmet ne bi posebej želeli, če ga ne bi imeli v lasti. Učinek doživetij se je izkazal 

kot zelo koristen koncept pri osmišljanju podatkov s terena, velikokrat pa se uporablja tudi pri 

pojasnjevanju širokega spektra empiričnih pojavov (Angner in Loewenstein 2007, 34−35). 

Model pričakovane koristi (angl. expected-utility model – EU) je prevladujoči model o 

prevzemanju tveganja v ekonomiji. Ta predpostavlja, da je vrednost tveganega pričakovanja 

določena s koristnostjo njegovih (pričakovanih) posledic, ponderirano z verjetnostjo, da se 

zgodi. Veliko empiričnih študij o odločanju v povezavi s tveganjem kaže, da obnašanje v 

takšnih situacijah velikokrat odstopa od vzorcev, ki jih predvideva model pričakovane koristi. 

Nekatera odstopanja je mogoče pojasniti z upoštevanjem nenaklonjenosti izgubi in odvisnosti 

od referenc, druga odstopanja pa s predpostavko, da je funkcija ponderiranja verjetnosti zelo 

občutljiva na spremembe pri majhnih verjetnostih in neobčutljiva na spremembe pri srednjih 

verjetnostih. Najbolj sofisticirane nove teorije, ki dovoljujejo nelinearno ponderiranje 

verjetnosti, predvidevajo, da so uteži verjetnosti odvisne od rangov. To pomeni, da so 
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verjetnosti ponderirane na način, ki je občutljiv na to, kako so rangirane v povezavi s tveganji, 

ki jih upoštevamo. Glede na norme modela pričakovane koristi, je bistvena ugotovitev večine 

shem ponderiranja verjetnosti, ki so povezane z rangiranjem, da ljudje strmimo k temu, da 

najboljšim in najslabšim izidom tvegane situacije pripišemo nesorazmerno težo (Angner in 

Loewenstein 2007, 35). 

Model zmanjšane koristi (angl. discounted-utility model – DU) je prevladujoči ekonomski 

model medčasovne izbire, ki predpostavlja, da ljudje izbirajo med možnostmi v času z 

ocenitvijo koristi izidov in diskontiranjem le-teh glede na čas njihovega nastanka. Model 

zmanjšane koristi predpostavlja, da je korist v posameznem obdobju odvisna le od potrošnje v 

tem obdobju in da se vse oblike potrošnje diskontirajo na podoben način. Najbolj sporna 

predpostavka, ki je bila največkrat testirana in pri kateri so odkrili pomanjkljivosti, je 

zagotovo ta, da se koristi diskontirajo eksponentno po formuli d(t) = δt, pri čemer se v vsakem 

obdobju uporabi isto diskontno stopnjo. Izkazalo pa se je, da preprosta hiperbolična funkcija 

d(t) = 1/(1+kt) za časovno diskontiranje veliko bolj ustreza pridobljenim eksperimentalnim 

podatkom kot eksponentno diskontiranje. Hiperbolično časovno diskontiranje namreč kaže, da 

bodo ljudje pri vnaprejšnjem načrtovanju sprejeli relativno dolgoročne odločitve, kadar velja, 

da se bodo vsi stroški in koristi pojavili v prihodnosti, ter sprejeli relativno kratkoročne 

odločitve, kadar bodo nekateri stroški in koristi takojšnji (Angner in Loewenstein 2007, 36). 

Kot je bilo predstavljeno v poglavju, se je vedenjska ekonomija razvila iz raziskave 

vedenjskih odločitev ter tako postopoma postala samostojno področje. Ker raziskava 

vedenjskih odločitev izhaja iz kognitivne revolucije, je tudi v delih sodobnih vedenjskih 

ekonomistov mogoče zaslediti nekatere značilnosti omenjene revolucije (na primer veliko 

vedenjskih ekonomistov je prepričanih, da bi si socialna in vedenjska znanost morala 

prizadevati za odkritje dejanskih vzrokov vedenja). Pomembno je omeniti tudi, da nobeden 

izmed omenjenih avtorjev ne kritizira ortodoksne teorije odločanja, temveč v veliki meri celo 

sprejemajo koncept racionalnosti, povezan z neoklasično ekonomijo. Hkrati pa ugotavljajo, da 

obstaja tudi veliko dokazov za neracionalnost, ki dokazujejo, da je tudi ta zelo razširjena in 

sistematična. Zaradi teh kršitev klasične racionalnosti mnogo avtorjev verjame, da mogoče ni 

možno sestaviti teorijo izbire, ki bi bila tako normativno sprejemljiva kot tudi opisno ustrezna 

(Angner in Loewenstein 2007, 37−38). 

2.2.2 Definicija vedenjske ekonomije 

Vedenjsko ekonomijo lahko opredelimo na več načinov. Vsem definicijam je skupno, da gre 

pri vedenjski ekonomiji za povezavo dveh glavnih področij: ekonomije in psihologije. Oxford 

Dictionaries (2015) vedenjsko ekonomijo opredeljuje kot metodo ekonomske analize, ki 

vpeljuje psihološke poglede v človeško vedenje z namenom pojasnjevanja ekonomskega 

odločanja. V slovarju Investopedia (2015a) pa je vedenjska ekonomija opredeljena kot študija 
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psihologije, ki se nanaša na procese ekonomskega odločanja posameznikov in institucij. 

Glavni vprašanji vedenjske ekonomije (prav tam) sta: 

− Ali so predpostavke ekonomistov o koristnosti oziroma maksimiranju profita dobri 

približki resničnega obnašanja ljudi? 

− Ali posamezniki maksimirajo subjektivno pričakovano korist? 

Kot je pojasnjeno v Investopedii (2015a), vedenjska ekonomija raziskuje, zakaj ljudje včasih 

sprejemajo neracionalne odločitve ter zakaj in kako njihovo vedenje odstopa od predvidevanj 

ekonomskih modelov. 

Mullainathan in Thaler (2000, 2−3) vedenjsko ekonomijo opredeljujeta kot podpodročje 

ekonomije oziroma kot kombinacijo psihologije in ekonomije, ki raziskuje, kaj se zgodi na 

trgih, na katerih nekateri agenti pokažejo človeške omejitve in zaplete. Splošno povedano, 

vedenjska ekonomija strmi k združevanju osnovnih načel neoklasične ekonomije in realnosti, 

predstavljene s človeško psihologijo. Pri tem dopolnjuje neoklasično ekonomijo, saj podaja 

razlage za razne anomalije na trgih, ki jih neoklasična ekonomija ni mogla razložiti (What is 

Economics? 2015). 

Vedenjska ekonomija je hitro rastoče področje ekonomije, ki konvencionalno ekonomsko 

teorijo človeškega vedenja dopolnjuje z vidiki iz psihologije, sociologije in nevroznanosti. 

Pomembno gonilo rasti vedenjske ekonomije je zagotovo vedno večje število empiričnih 

dokazov, ki so v nasprotju s predpostavkami konvencionalne ekonomske teorije (McDonald 

2008, 222). Tudi Lombardini-Riipinen (2007, 3) opredeljuje vedenjsko ekonomijo kot vejo 

ekonomije, ki strmi k povečevanju razlagalne in napovedovalne moči ekonomske teorije s 

pomočjo psiholoških temeljev ekonomske analize. Ker so laboratorijski poskusi pomembno 

metodološko orodje vedenjske ekonomije, avtorica (prav tam) navaja, da se vedenjska 

ekonomija do neke mere prekriva z eksperimentalno ekonomijo, ki se opira na laboratorijske 

poskuse z namenom testiranja ekonomskih teorij.  

Vedenjska ekonomija po mnenju Jolls (2002, 47−48) izhaja iz treh omejitev človeškega 

vedenja, ki skupaj opredeljujejo vedenjsko ekonomijo kot alternativo tradicionalnim 

ekonomskim analizam: 

− omejene racionalnosti (angl. bounded rationality), ki se nanaša na omejitve 

posameznikovih kognitivnih funkcij; 

− omejene moči volje (angl. bounded will power), ki vključuje omejitve zmožnosti 

izvajanja samokontrole; ter 

− omejenega lastnega interesa (angl. bounded self-interest), ki odraža idejo, da si ljudje 

želijo, da se drugi do njih obnašajo pravično, in da se tudi ljudje želijo obnašati pravično 

do drugih v določenih okoliščinah. Pomemben del omejenega lastnega interesa je, da v 

kolikor so ljudje obravnavani pravično, bodo tudi sami druge obravnavali pravično, 

četudi jim to prinese finančne ali druge stroške.  

Kljub temu, da imajo vedenjski ekonomisti drugačno izhodišče, jih zanimajo iste teme kot 

ekonomiste, na primer, zakaj ljudje kupujejo, kako sprejemajo odločitve, kateri so pravi 
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mehanizmi na trgu itd. Raje nimajo predhodnih prepričanj, kot pa da že vnaprej 

predpostavljajo, da smo ljudje racionalni in prevzamejo posledice za to. Delujejo po načelu 

»le poglejmo, kako se ljudje obnašajo«. Postavimo jih v položaj v laboratoriju, na terenu in 

opazujmo, kako se obnašajo in nato naredimo zaključke. Ker se ljudje v takšnih primerih 

velikokrat ne obnašajo racionalno, se tudi zaključki pogosto razlikujejo od tistih v standardni 

ekonomiji (Ariely 2009). 

2.3 Osnovna načela vedenjske ekonomije  

Poglavje je namenjeno predstavitvi osnovnih načel vedenjske ekonomije, ki jih v svetu 

marketinga naj ne bi prezrli. Avtorica Jain (2013) izmed mnogih navaja le pet (po njenem 

mnenju najpomembnejših) načel: moč besede brezplačno, dominantna alternativa, 

neracionalno ocenjevanje vrednosti, paraliza odločanja in omenitev lastnosti produkta. Poleg 

podrobnega opisa posameznega načela avtorica ponuja tudi nazorne primere raziskav, ki so 

bile izvedene. Razumevanje potrošnikove psihe in neracionalnosti procesa človeškega 

odločanja sta po njenem mnenju ključnega pomena za razvoj zmagovalne vrednosti nekega 

predloga oziroma lastnosti izdelka.  

2.3.1 Moč besede brezplačno 

Ali lahko znižanje cen dveh potrošnih dobrin, natančno enake količine, popolnoma spremeni 

preferenco potrošnika tako, da se bo raje odločil za eno izmed ponujenih? Tradicionalna 

ekonomija pravi, da to ni mogoče, vendar pa v resnici je. Skupina raziskovalcev je namreč v 

raziskavi udeležencem med nakupom ponudila na izbiro dve vrsti čokolade: Hersheyeve 

čokoladne poljubčke za 1 cent in Lindt Lindorjeve čokoladne tartufe za 15 centov. Ker so 

potrošniki prepoznali majhno razliko v ceni kot dobro kupčijo, so se v večini primerov 

odločili za Lindorjeve tartufe. Tako nizka razlika v ceni (le 14 centov) namreč v 

supermarketih ni pogosta. Ko so raziskovalci znižali ceno obeh dobrin za 1 cent, kar pomeni, 

da so Hersheyeve čokoladne poljubčke ponujali brezplačno, Lindorjeve tartufe pa za ceno 

14 centov, so se preference ljudi popolnoma spremenile. Večina se jih je v slednjem primeru 

odločila za brezplačne poljubčke. Kot pojasnjuje avtorica se v navedenih primerih ni nič 

spremenilo, še vedno gre za enako količino obeh ponudb čokolade in enako razliko v ceni 

(14 centov). To pomeni, da se preference posameznikov naj ne bi spremenile, a so se. Vzrok 

za takšen rezultat se skriva v besedi brezplačno. Naš odziv na znižanje cene postane zelo 

nelinearen, ko nam je nekaj ponujeno zastonj. To namreč spodbudi zelo pozitivne občutke, ki 

so posledica sproščanja velike količine dopamina (t. i. hormon sreče) v naših možganih. Ta 

vpliva na to, da se počutimo srečni in se tako posledično odzovemo neracionalno (Jain 2013). 

V današnjem svetu smo preplavljeni z brezplačnimi ponudbami, a se velikokrat sploh ne 

zavedamo, kakšen vpliv imajo te na nas. Jain (2013) tako v razmislek podaja vprašanje, kako 
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bi se vi odločili, če bi vam ponudili dve ekonomsko identični ponudbi. Torej, ali bi se odločili 

za: 

− nakup izdelka, pri katerem vam brezplačno podarijo še dodatni izdelek, ali 

− nakup izdelka, pri katerem ob nakupu dveh izdelkov prejmete 50 % popust za nakup? 

2.3.2 Dominantna alternativa 

Pri načelu dominantne oziroma prevladujoče alternative gre za uvajanje tretje možnosti v 

ponudbo, z namenom povečanja verjetnosti, da se potrošnik odloči za tisto možnost, za katero 

ponudnik želi, da jo ta izbere. To načelo se je izkazalo za zelo uspešno v mnogih različnih 

primerih. Eden izmed teh je zagotovo tudi primer ponudbe založnika Economist, ki ga v 

svojem članku podaja avtorica Jain (2013). Potencialni kupci so v tem primeru imeli na voljo 

dve možnosti naročnine:  

− spletno naročnino za 56 ameriških dolarjev ali 

− klasično naročnino (tiskano izdajo) vključno s spletno naročnino za 125 dolarjev.  

Kljub temu, da je založnik želel, da potrošniki izberejo drugo možnost, je velika večina ljudi 

izbrala prvo, torej spletno naročnino za 56 dolarjev. Založnik je po načelu dominantne 

alternative ponudil še tretjo možnost, klasično (tiskano) naročnino za 125 dolarjev, za katero 

je bilo že v naprej znano, da je potrošnik ne bo izbral. Kot pričakovano, noben izmed 

potrošnikov ni izbral tretje možnosti, pač pa so se potrošniki nenadoma v veliki večini začeli 

odločati za drugo možnost (klasično naročnino s spletno naročnino za 125 dolarjev). Torej 

tisto, za katero je založnik želel, da jo potrošniki izberejo. Zgolj uvedba tretje možnosti je 

torej povzročila, da je druga možnost postala oziroma izpadla veliko bolj privlačna (Jain 

2013). 

Avtorica Jain (2013) navaja, da potrošniki zelo težko ocenijo, koliko je dobrina dejansko 

vredna, v smislu cene. V prvem scenariju potrošniki niso imeli na voljo možnosti, ki bi jih 

med seboj lahko primerjali. Z uvedbo dodatne možnosti pa so potrošniki pridobili ponudbo, 

pri kateri sta postali druga in tretja možnost primerljivi. Pri tem pa je kot bolj privlačna 

izstopila druga možnost, saj je bila v naročnino vključena tudi brezplačna spletna izdaja. Ker 

prva možnost ni bila primerljiva z nobeno od drugih, so jo potrošniki preprosto izpustili. 

2.3.3 Neracionalno ocenjevanje vrednosti 

Raziskovalci pravijo, da je verjetno, da bomo ljudje veliko bolj občudovali steklenico vina, 

vredno 5 dolarjev, v primeru, da nam nekdo reče, da ta stane 45 dolarjev. Člani kluba 

Stanford Wine Club so bili z namenom raziskave povabljeni k okušanju petih steklenic vina, 

ki so jih morali oceniti. V teh steklenicah so bila le tri različna vina, kar pomeni, da sta bili 

dve vrsti vina v dveh steklenicah. Steklenice so bile označene le s ceno, pri čemer sta bili tisti 

dve vrsti vina, ki sta bili v dveh različnih steklenicah, označeni z znatno različnima cenama. 
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Torej, isto vino (v vrednosti 5 dolarjev) je bilo v eni steklenici označeno s ceno 5 dolarjev, v 

drugi steklenici pa s ceno 45 dolarjev. Korelacija med oceno vina in ceno le-tega je bila 

očitna: »dražje« vino je sistematično pridobilo višje ocene, kljub temu, da je šlo za 

ocenjevanje istega vina. V drugem delu poskusa je morala ista skupina sodelujočih članov 

oceniti ista vina, ki so jih ocenjevali v prvem poskusu, le da so tokrat raziskovalci odstranili 

oznake s cenami. Prej najcenejše vino je bilo tokrat uvrščeno najvišje (Jain 2013). 

Zanimiva je tudi raziskava, v kateri so študenti dobili pijačo z vsebnostjo kofeina in sladkorja, 

ki naj bi izboljšala njihovo pozornost in osredotočenost. Njihova naloga v raziskavi je bila 

rešiti čim več ugank. Polovica skupine je za pijačo plačala polno ceno, medtem ko je druga 

polovica študentov kupila pijačo po znatno nižji ceni. Slednja skupina je v povprečju rešila 

30 % manj ugank (Jain 2013). 

Predstavljeni rezultati so skladni z rezultati mnogih drugih študij. Kot se je izkazalo, ljudje po 

naravi pričakujemo, da so cenejše stvari tudi slabše. Ta občutek in njegov učinek sta tako 

močna in imata tako močan vpliv na naše možgane, da cenejše stvari resnično slabše delujejo 

oziroma jih potrošniki resnično občutimo slabše. Če se torej navežemo na okuševalce vina 

(predstavljene zgoraj), so ti dejansko bolj uživali v vinih z višjo ceno. To je pokazala tudi 

povečana aktivnost v prefrontalnem korteksu (angl. pre-frontal cortex) možganov, ko so 

poskus opravili z magnetno resonanco – MRI (Jain 2013). 

2.3.4 Paraliza odločanja 

Izkazalo se je, da se prodaja (lahko) dejansko poveča, če se zmanjša število možnosti, ki so 

potrošnikom na voljo. Raziskava, ki dokazuje to trditev, je bila narejena v supermarketu, kjer 

sta dve skupini ponujali steklenice z marmelado. Raziskovalci so pričakovali, da se bodo 

nekateri potrošniki ustavili, le nekateri izmed teh tudi poskusili, še manjše število pa jih bo 

dejansko kupilo izdelek. Prva skupina je ponujala 6 različnih vrst marmelad, druga pa 24. Več 

ljudi se je ustavilo pri drugi skupini, vendar pa je bilo število tistih, ki so izdelek dejansko 

kupili, 10-krat manjše kot v prvi skupini. Predstavljen primer nazorno prikazuje načelo 

paraliza odločanja. Splošno naj bi veljalo, da potrošniki želijo večjo izbiro. Vendar pa se je 

izkazalo, da v primeru soočanja s preveč možnostmi, ljudje ne moremo ovrednotiti vseh in se 

zato raje ne odločimo za nakup (Jain 2013). 

Bistvo teh ugotovitev je naša nezmožnost obdelovanja preveč informacij. Ta koncept je znan 

kot kognitivna obremenitev (angl. cognitive load), ki predpostavlja, da naj bi bilo tisto 

čarobno število število 7 (+/- 2). Kot primer lahko navedemo raziskavo, v kateri so 

udeležencem dejali, da sodelujejo v raziskavi dolgoročnega spomina, čeprav temu ni bilo 

tako, šlo je namreč za test izvajanja samokontrole v primeru, ko so možgani obremenjeni. 

Udeleženci so si morali zapomniti število, se sprehoditi in malo počakati ter nato ponoviti 

število drugemu raziskovalcu v drugem prostoru. Prva skupina udeležencev si je morala 
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zapolniti dvomestno število, druga pa sedemmestno. Med sprehodom po hodniku so imeli na 

voljo čokoladno torto ali skodelico svežega sadja. Večina udeležencev iz prve skupine je (z 

izvajanjem samokontrole) izbrala sveže sadje, medtem ko je velika večina udeležencev iz 

druge skupine izbrala čokoladno torto. Ker gre pri pomnjenju nepomembnih in nelogičnih 

informacij (naključno število) za isti del možganov kot pri izvajanju samokontrole, naši 

možgani dosežejo kognitivno obremenitev. To pomeni, da so možgani tako zasedeni s 

pomnjenjem teh številk, da se ne morejo ukvarjati še z izvajanjem samokontrole (Jain 2013).  

2.3.5 Omenitev lastnosti produkta 

Raziskovalci ugotavljajo, da lahko le govorjenje o določenih lastnostih produkta vzpodbudi 

pri potrošniku še večjo željo po tej lastnosti. V trgovini z elektroniko so raziskovalci pristopili 

strankam, ki so nameravale kupiti prenosni računalnik. Polovici strank so zastavili vprašanje o 

pomnilniških potrebah, drugi polovici pa o hitrosti procesorja. Pomembno je poudariti, da pri 

tem strank niso usmerjali v nakup česarkoli. Izkazalo se je, da je skupina, s katero so se 

raziskovalci pogovarjali o pomnilniških potrebah, v večini primerov kupila računalnike z 

večjo pomnilniško kapaciteto, medtem ko je druga skupina kupila računalnike s hitrejšimi 

procesorji. Torej le spodbuditev razmišljanja o določeni lastnosti proizvoda vpliva na 

odločitev potrošnika in ga spodbudi, da se odloči za omenjeno lastnost. Podobno raziskavo so 

izvedli tudi z ljudmi, ki so čakali v vrsti, da vzamejo jogurt ali sadje. Polovico so vprašali, 

kakšno je njihovo mnenje o jogurtu, in drugo polovico, kakšno je njihovo mnenje o sadju. 

Kasneje je bilo ugotovljeno, da je samo pogovarjanje vplivalo na odločitev o tem, kaj bodo 

jedli oziroma izbrali (Jain 2013). 

2.4 Pravila vedenjske ekonomije 

V današnjem času smo ljudje mnogokrat žrtve vizualne iluzije. Strong in Koutmeridou (2013, 

2) v svojem delu zelo nazorno prikažeta vizualno iluzijo s sliko, na kateri sta prikazani dve 

mizi, ena v vodoravnem in druga v navpičnem položaju. Zaradi vizualne iluzije, ki ji avtorja 

pravita kar metafora za racionalnost, se na prvi pogled miza v navpičnem položaju zdi daljša. 

Kot navajata, rezultati evolucije kažejo, da v večini časa ljudje uporabljamo velik del 

možganov, namenjen viziji. Mnogokrat pa nas naša intuicija tudi pretenta. Torej, če ljudje 

nenehno ponavljamo predvidljive napake v povezavi z vizijo, kakšna je možnost, da počnemo 

napake tudi pri drugih stvareh, za katere nismo bili ustvarjeni? Strong in Koutmeridou (2013, 

2) kot primer takšne stvari, za katero nimamo specializiranega dela možganov, navajata 

finančno odločitev. Kot pojasnita, gre pri teh t. i. kognitivnih iluzijah (angl. cognitive 

illusions) za težjo prepoznavo napak kot pri vizualni iluziji. Področje, ki se ukvarja z 

zagotavljanjem vpogledov v takšne primere, je vedenjska ekonomija. Avtorja vedenjsko 

ekonomijo pojasnita kot vedno bolj priznano področje, ki se ukvarja z vedenjem potrošnikov. 

Poudarjata, da vedenjska ekonomija ni mišljena kot pristop, ki naj bi se uporabljal ločeno od 
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drugih področij, pač pa je njen namen povezovanje z drugimi področji in s tem povečevanje 

dodane vrednosti različnih raziskav (Strong in Koutmeridou 2013, 2−3). 

V nadaljevanju bomo predstavili nekaj pomembnih pravil oziroma načel vedenjske 

ekonomije, ki nam lahko pomagajo pri poslovnih zadevah. Prikazali bomo, kako nam 

vedenjska ekonomija pomaga pri razumevanju potrošnikov ter pri oblikovanju in trženju 

naših produktov.  

2.4.1 Pravilo 1: Ne obremenite potrošnikov s preveč izbire 

Prvo pravilo, ki pravi, da ponudniki ne smejo obremeniti potrošnikov s preveč izbire, lahko 

povežemo z načelom Paraliza odločanja, ki smo ga predstavili v prejšnjem poglavju. Kot 

smo pojasnili, več možnosti pri izbiri ne pomeni nujno boljših rezultatov. Včasih lahko več 

možnosti za izbiro povzroči ravno nasproten učinek. To potrjujeta tudi Strong in Koutmeridou 

(2013, 4), ki pojasnjujeta, da več možnosti lahko potrošnike preobremeni, saj se pri odločitvi 

spopadajo s prevelikim izborom. Avtorja navajata primer podjetja Proctor & Gamble, v 

katerem so zaradi rezultatov raziskave o ponujanju različnih vrst marmelade (glej poglavje 

2.3.4 Paraliza odločanja) zmanjšali število ponujenih različic šampona s 26 na 15. Prodaja se 

je zaradi tega povečala za 10 %. Da bi dosegli maksimalen učinek in prepričali potrošnika z 

našo ponudbo, mora biti vsebina le-te preprosta in organizirana na enostaven način (Strong in 

Koutmeridou 2013, 4).  

2.4.2 Pravilo 2: Razmislite o pozicioniranju najbolj dobičkonosnih možnostih 

Tudi pravilo 2, ki ga navajata Strong in Koutmeridou (2013, 5), lahko povežemo z načelom, 

predstavljenim v prejšnjem poglavju 2.3.2 Dominantna alternativa. Kot razlagata, potrošniki 

običajno pred izvedbo odločitve o nakupu pregledajo ponudbe na tržišču in tako oblikujejo 

svoje preference. Raziskave vedenjske ekonomije so pokazale, da so preference 

posameznikov močno pod vplivom vseh možnih zunanjih učinkov ter da tako lahko nanje 

vplivamo in jih oblikujemo. To lahko najbolje pojasnimo s primerom klasičnega poskusa, pri 

katerem sta bila potrošnikom ponujena dva fotoaparata: zelo napreden model z mnogimi 

posebnimi specifikacijami in cenejši, osnovni model fotoaparata. Za oba modela fotoaparata 

je bilo zainteresiranih približno enako število ljudi. V drugi raziskavi so ponudbi teh dveh 

fotoaparatov dodali še enega boljšega, s še več funkcijami. Tako je boljši fotoaparat iz prvega 

dela poskusa, v katerem je prej predstavljal sanje vsakega fotografa, postal srednje dobra 

možnost. Čeprav se značilnosti in cena tega fotoaparata niso spremenile, je veliko več 

potrošnikov izbralo prav tega, saj je ob dodatni izbiri dražjega fotoaparata le-ta izgledal kot 

zelo dober kompromis oziroma ponudba, ki je ne smeš zamuditi. Iz navedenega je razvidno, 

da se preference potrošnikov oblikujejo tudi s pomočjo možnosti, za katere se potrošnik ne 

odloči (Strong in Koutmeridou 2013, 5). 
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2.4.3 Pravilo 3: Pomagajte potrošnikom, da sprejmejo hitre in preproste odločitve 

Potrošniki se nenehno borijo s tehtanjem velikega števila spremenljivk hkrati. Raziskava, ki 

nazorno prikazuje omenjeno, je zagotovo raziskava, v kateri so opazovali sodnike v Veliki 

Britaniji, kako se odločajo o tem, ali bodo obdolžencu odobrili pogojni izpust s plačilom 

varščine ali pa bo ta ostal do sojenja v priporu. Čeprav naj bi se sodniki odločali na osnovi 

široke palete različnih spremenljivk oziroma podatkov, se je v veliki večini primerov 

izkazalo, da sta na koncu na njihovo odločitev vplivali le ena informacija ali dve informaciji 

(v tem primeru nasvet s strani tožilstva). Takšna pomoč za poenostavljeno in hitro odločanje 

se je izkazala kot zelo koristno sredstvo, ki smo ga ljudje skozi čas sprejeli z namenom, da si 

poenostavimo mnoge sicer zapletene vsakdanje odločitve. Takšen podatek je lahko zelo 

pomembna informacija za mnoga podjetja, ki potrošnikom ponujajo veliko količino 

informacij o njihovi ponudbi. Pomembno je, da takšna podjetja ugotovijo, katere informacije 

so za potrošnika pomembne oziroma na katere je potrošnik osredotočen, ko sprejema 

odločitev o nakupu. Velikokrat se namreč zgodi tudi, da se potrošnik odloči le na osnovi ene 

informacije (Strong in Koutmeridou 2013, 6). 

2.4.4 Pravilo 4: Spodbudite potrošnike, da prevzamejo lastništvo nad storitvami 

Po nakupu, ko kupljena stvar postane potrošnikova last, se začne postopek ocenjevanja. Ko 

potrošnik ovrednoti stvar, ki jo je kupil, sta možna dva scenarija. Lahko se zgodi, da se 

potrošnik ne bo pripravljen odreči stvari, ki jo je kupil, lahko pa nastopi odločitev, da 

kupljeno stvar zamenja za drugo. Udeležence v neki raziskavi so razdelili v tri skupine in jim 

na izbiro ponudili dve možnosti, kavno skodelico ali tablico švicarske čokolade. Po izpolnitvi 

kratkega vprašalnika je prva skupina dobila navodila, da izbere eno izmed ponujenih 

možnosti. Približno enako število ljudi se je odločilo za obe možnosti, glede na njihove 

preference. Drugi skupini udeležencev pa so že na začetku raziskave v zameno za sodelovanje 

podarili kavno skodelico. Po izpolnitvi vprašalnika so udeležencem pokazali tablico švicarske 

čokolade in jim ponudili možnost, da skodelico zamenjajo za čokolado. Tudi tretji skupini 

udeležencev so ponudili enako možnost, le da so udeleženci tretje skupine na začetku prejeli 

čokolado. V obeh primerih (drugi in tretji skupini) se večina udeležencev ni odločila za 

zamenjavo. Opisan primer nazorno prikazuje, da potrošniki predmet v lasti veliko bolj cenijo 

oziroma jim ta predstavlja veliko večjo vrednost, kot bi jim jo v primeru, da predmet ne bi bil 

njihov. Ta učinek je tako močan, da ga je moč zaslediti tudi v primerih, pri katerih si 

posamezniki le predstavljajo, da posedujejo določeno stvar – gre za učinek navideznih 

doživetij (angl. pseudo-endowment effect). Večkrat je bilo dokazano, da učinek navideznih 

doživetij resnično vpliva na ljudi. Lep primer takšnega vpliva so spletne dražbe. Ko nekdo 

postane najvišji ponudnik, namreč začne vedno bolj resno razmišljati o posedovanju želene 

stvari, kar ga v primeru, da ga nekdo prehiti, spodbudi k še bolj agresivnemu draženju. 

Napotek podjetjem je, da potrošnikom zagotovijo občutek lastništva nad njihovimi produkti 
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(Strong in Koutmeridou 2013, 7). Podjetja torej morajo spodbuditi potrošnike, da njihove 

stvari privzamejo za svoje. 

Najboljši primer za ponazoritev učinka doživetij (angl. endowment effect) so brezplačne 

poskusne različice (na primer različnih programov, aplikacij, igric ipd.). Ljudi namreč 

nesorazmerno prizadene izguba v primerjavi s tistim, kar bi lahko pridobili. Delno lastništvo 

nečesa spremeni naše dojemanje, saj namesto, da bi pridobili izdelek, ga dejansko izgubljamo. 

Zaradi tega se težko odrečemo nečemu, kar smo »imeli« (Strong in Koutmeridou 2013, 7).  

2.4.5 Pravilo 5: Osredotočite se na zagotavljanje nepozabnih trenutkov 

Raziskave so pokazale, da obstaja razlika med tem, kar so potrošniki dejansko doživeli in kar 

se spomnijo, da so doživeli. Ta kritično pomembna razlika vpliva na načine, kako znamke 

upravljajo izkušnje svojih strank. Raziskava iz zgodnjih 90. let je raziskovala izkušnje 

pacientov med kolonoskopijo. V tistem času je šlo za obliko zdravljenja, ki je bila opravljena 

brez anestetikov in zato zelo boleča. Za dokaz resnične zavezanosti k vzroku raziskave so bili 

pacienti pozvani, da vsakih 60 sekund ocenijo njihovo raven bolečine. Na koncu so 

raziskovalci prosili paciente še za naknadno oceno zdravljenja. Ugotovili so, da je bila 

povprečna oziroma skupna bolečina manj pomembna od najhujše bolečine oziroma bolečine, 

ki je nastala ob koncu operacije. Te ugotovitve so ključnega pomena za razne blagovne 

znamke, ki morajo (glede na raziskavo) zagotoviti svojim strankam neko ključno pozitivno 

izkušnjo, posebej proti koncu življenjskega cikla produkta (Strong in Koutmeridou 2013, 8). 

Jasen nauk zgornje raziskave je, da je potrebno ustvariti pozitivne zapomnljive trenutke in 

pozitivne zaključke (na primer brezplačno darilo presenečenja). Pozitivni zaključki namreč 

lahko povzročijo, da se bodo ljudje vračali k nam. Ravno to je cilj mnogih podjetij. Kot 

navajata Strong in Koutmeridou (2013, 8) je dober primer takšnega delovanja dostavno 

podjetje Abel and Cole, ki svojim strankam v škatle z zelenjavo redno dodaja majhna okusna 

presenečenja. Kot pojasnita (prav tam), ravno majhna, poceni presenečenja (na primer 

avokado), močno vplivajo na potrošnike in njihovo zvestobo. 

2.4.6 Pravilo 6: Uporabite moč zapomnljivih namigov  

Oglaševanje je zelo odvisno od spomina potrošnika, saj le-ta potrošnika usmeri v odločitev in 

oblikuje njegovo vedenje. Glede na časovni razmik med izpostavljenostjo potrošnika oglasu 

in priložnostjo za nakup oglaševanega produkta, je potrebno izboljšati spomin potrošnika, da 

se bo le-ta v času nakupa spomnil na oglaševani produkt. To lahko storimo s t. i. namigi, ki 

prikličejo določen spomin (angl. retrieval cues) – to so verbalne ali vizualne informacije iz 

oglasa. Umestitev namigov se je izkazala kot učinkovita metoda, ki izboljšuje učinkovitost 

oglaševanja, saj povzroči višje vrednotenje blagovnih znamk in (lahko) poveča verjetnost 

nakupa (Strong in Koutmeridou 2013, 9). 
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Seveda pa uporaba namigov ni rešitev za vse. Učinkovitost namiga je namreč močno 

povezana z njegovo zmožnostjo, da le-ta prikliče na misel samo določeno blagovno znamko. 

V okviru določene kategorije produktov lahko gre za prekrivanje informacij, kar povzroči, da 

se določeni namigi pojavljajo pri različnih znamkah. Pri nakupu torej namig potrošnika ne bo 

spomnil le na eno blagovno znamko, pač pa na več. Temu se lahko izognemo tako, da za 

vsako blagovno znamko poiščemo svoj namig in se izognemo namigom, ki so povezani s 

konkurenco (Strong in Koutmeridou 2013, 9). 

Strong in Koutmeridou (2013, 9) navajata, da so izsledki raziskav, v kateri so raziskovali 

najbolj učinkovite namige, pokazali, da niso vsi namigi uspešni pri priklicu le določene 

znamke. Samo prepoznavni in edinstveni namigi, ki so značilni le za določeno znamko, so 

priklicali spomin nanjo in značilnosti njenih produktov. Oglaševanje torej mora vsebovati 

prepoznavne in edinstvene informacije o določeni blagovni znamki, ki bodo delovale kot 

zapomnljivi namigi in potrošnike spodbudile k nakupu produktov te določene znamke. 

2.4.7 Pravilo 7: Spodbudite družbene norme 

Večino strategij oblikovanja cen urejajo norme menjalnega trga. Te vzpostavljajo odnos 

denarnega trga med prodajalci in potrošniki. Sodelujoče oblikovanje cen (angl. participating 

pricing) je nov cenovni mehanizem, ki spodbuja socialno tržna razmerja. V tem primeru ima 

potrošnik popoln nadzor nad ceno, ki jo plača. Raziskave so pokazale, da takšna strategija 

povečuje potrošnikov namen za nakup. Potrošnika namreč močno motivirata pravičnost in 

vzajemnost (Strong in Koutmeridou 2013, 10). 

Podjetja strmijo k ustvarjanju skupne vrednosti, zato razvijajo dobičkonosne poslovne 

strategije, ki prinašajo tudi konkretne socialne koristi. To za podjetja predstavlja pomembno 

priložnost za ustvarjanje dobička in razvijanje konkurenčne prednosti. Hkrati pa to prinaša 

koristi celotni družbi. Podjetja namreč s tem pomagajo pri reševanju temeljnih globalnih 

problemov. Veliko potrošnikov ne zaupa podjetjem in dvomi v njihovo družbeno odgovornost 

(angl. corporate social responsibility). Model sodelujočega oblikovanja cen pa lahko pomaga 

spodbuditi ustanovitev skupne družbene odgovornosti (angl. shared social responsibility), s 

čimer bi se ponovno vzpostavilo tudi zaupanje potrošnika (Strong in Koutmeridou 2013, 10). 

V zabaviščnem parku so opravili raziskavo, v kateri so obiskovalce med vožnjo z vlakcem 

fotografirali. Obiskovalci so se nato lahko odločili, ali bodo fotografijo kupili ali ne. V prvem 

primeru so fotografijo prodajali po fiksni ceni 12,95 dolarja, v drugem primeru pa so 

obiskovalci sami določili ceno oziroma so plačali, kolikor so želeli. V obeh primerih so 

udeležencem povedali, da bodo polovico prihodkov namenili v dobrodelne namene. V prvem 

primeru je skupna prodaja znašala 2.331 dolarjev, v drugem pa 6.224 dolarjev. Kot se je 

izkazalo, je model skupne družbene odgovornosti (plačajte, kolikor želite) bistveno bolj 

donosen, kot model same družbene odgovornosti podjetja (Strong in Koutmeridou 2013, 10). 
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Iz navedenega lahko sklepamo, da je vključevanje potrošnikov v družbeno odgovorno 

delovanje zelo pomembno. Če potrošniki čutijo in verjamejo, da tudi sami lahko prispevajo k 

boljši družbi, bodo tudi veliko bolj dovzetni za nakup. 

2.5 Metode vedenjske ekonomije 

Tradicionalna ekonomija je za namene empiričnih raziskav uporabljala skoraj izključno le 

ekonometrične
5
 analize statističnih podatkov o dejanskih izidih na trgu. Vedenjska ekonomija 

pa na drugi strani poleg statističnih podatkov o dejanskih tržnih rezultatih uporablja tudi 

eksperimentalne metode in raziskave o mnenjih ljudi (McDonald 2008, 223). 

Ena izmed karakterističnih prednosti kognitivne znanosti je zagotovo interdisciplinarni 

pristop. Kognitivni znanstveniki z različnih področij verjamejo, da jim takšen pristop 

omogoča vpoglede, ki bi bili s tradicionalnimi disciplinarnimi pristopi nedosegljivi. 

Kognitivna psihologija in njene raziskave temeljijo tako na psihologiji, nevroznanosti kot tudi 

umetni inteligenci
6
 (angl. artificial intelligence). Zaradi tako intenzivnega mešanja različnih 

področij tudi meje med temi disciplinarnimi področji počasi bledijo (Gardner 1987, 42). 

Podobno kot kognitivni znanstveniki tudi vedenjski ekonomisti iščejo dokaze različnih vrst 

ter za pridobivanje le-teh uporabljajo različne metode. Za razliko od povojnih neoklasičnih 

ekonomistov vedenjski ekonomisti menijo, da izbira vedenja (angl. choice behavior) ni edini 

dopusten dokaz. Kljub temu pa ga smatrajo kot zelo pomembnega (Angner in Loewenstein 

2007, 38). 

Kot navajata Angner in Loewenstein (2007, 38), sta, po mnenju nekaterih avtorjev, ravno 

zavezanost k interdisciplinarnemu pristopu in zavezanost k uporabi različnih vrst dokazov 

botrovala k uspehu kognitivne znanosti kot tudi vedenjske ekonomije. Vedenjski ekonomisti 

se od eksperimentalnih ekonomistov, ki kot raziskovalno orodje uporabljajo poskuse, 

razlikujejo po tem, da ti uporabljajo več različnih metod. Vedenjski ekonomisti so 

metodološki eklektiki7
, ki se ne definirajo na osnovi raziskovalnih metod, ki jih uporabljajo, 

pač pa na osnovi njihove uporabe psiholoških vpogledov v ekonomiji (Angner in Loewenstein 

2007, 38−39).  

                                                 

5
 Ekonometrija pomeni uporabo statističnih in matematičnih teorij v ekonomiji, z namenom testiranja hipotez in 

napovedovanja prihodnjih trendov (Investopedia 2015b). 

6
 Umetna inteligenca (angl. artificial intelligence) je znanost oziroma področje informatike, ki se ukvarja z 

izdelavo inteligentinh strojev, katerih namen je reševanje umskih problemov (Schofield 2011; SSKJ 2008). 

7
 Eklektik je tisti, ki prevzema in spaja različne sisteme, poglede in ugotovitve (SSKJ 2008). 
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2.5.1 Hipotetične izbire 

Nekateri najzgodnejši in najpomembnejši dokumenti vedenjske ekonomije so se nanašali na 

hipotetične izbire posameznikov. Posamezniki so morali odgovoriti, kako bi se v določeni 

situaciji obnašali oziroma kako bi se odločili – katero možnost bi izbrali. Avtorji so 

predpostavljali, da bodo subjekti vsaj približno vedeli, kako bi se odločili v danih, specifičnih 

in nasprotnih si pogojih. S tem so avtorji želeli pokazati in opozoriti na vrsto pomanjkljivosti 

teorije modela pričakovane koristi (Angner in Loewenstein 2007, 39−40). 

Empirične osnove Thalerjevih prispevkov iz leta 1980 in 1985, v katerih ni moč zaslediti 

empiričnih podatkov, predstavljajo začetke vedenjske ekonomije. Dokazne osnove temeljijo 

skoraj izključno na t. i. miselnih poskusih (angl. thought experiments) oziroma hipotetičnih 

primerih ekonomskih vzorcev vedenja, ki so bili v nasprotju s standardno ekonomsko teorijo 

in katerih namen je bila verodostojnost (Angner in Loewenstein 2007, 40). Thaler (2008, 15) 

v svojem delu navaja številne primere anekdot, na primer: gospodu S je všeč 125 dolarjev 

vreden pulover v trgovini, vendar si ga ne kupi, saj se mu zdi preveč ekstravaganten oziroma 

predrag. Kasneje istega meseca dobi za rojstnodnevno darilo od svoje žene prav ta pulover in 

se ga zelo razveseli. Gospod in gospa S imata skupni bančni račun. Kot navajata Angner in 

Loewenstein (2007, 40) bi lahko oporekali, da takšni primeri niso prepričljivi, saj ne temeljijo 

na dejanskih podatkih. Pa vendar naj bi bili ti primeri zasnovani tako realistično, da jih je 

skoraj nemogoče izpodbijati. 

Sčasoma so eksperimentalni ekonomisti začeli uporabo hipotetičnih izbir kritizirati, saj so 

menili, da subjekti v teh poskusih niso motivirani za podajanje resničnih, dobro premišljenih 

odzivov, in da so tako nekatere anomalije ustvarjene umetno (Angner in Loewenstein 2007, 

40−41). 

2.5.2 Poskusi z dejanskimi izidi 

Nekateri raziskovalci vedenjskega odločanja niso bili zadovoljni le z uporabo hipotetičnih 

izbir, ampak so pridobljene rezultate želeli tudi preveriti s pomočjo poskusov z dejanskimi 

izidi. Nekateri avtorji so menili, da je potrebno pri poskusih ustvariti pogoje, s katerimi bodo 

subjekti maksimalno motivirani (na primer pri poskusih o igrah na srečo, stave dejansko 

potekajo, prav tako pa se izplačajo dobitki). S tem naj bi se zmanjšala ravnodušnost in 

brezbrižnost subjektov do omenjenih poskusov (Angner in Loewenstein 2007, 41−42).  

Sčasoma so poskusi z dejanskimi izidi začeli nadomeščati hipotetične izbire in tako postali 

zlato pravilo raziskav na področju vedenjske ekonomije. Vedenjski ekonomisti so ob tem 

odkrivali tudi, kdaj in če sploh (v katerih primerih) je uporaba teh smiselna oziroma 

pomembna. Zanimalo jih je, ali obstajajo razlike med hipotetičnimi in realnimi izbirami ter 

kdaj te nastanejo. Nekatere študije so odkrile pomembne razlike med njima. Izkazalo se je na 
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primer, da so v primeru hipotetičnih izbir hipotetične nakupne cene višje kot pri dejanskih 

izidih. Z navideznim denarjem je namreč lažje upravljati kot z realnim (Angner in 

Loewenstein 2007, 42−43). 

2.5.3 Terenske raziskave 

Vedenjski ekonomisti se v zadnjem desetletju vse bolj zanašajo na podatke, pridobljene na 

terenu. Velikokrat avtorji pridobljene podatke na terenu uporabljajo v kombinaciji z ostalimi 

podatki, kot na primer s podatki, pridobljenimi iz anketnih vprašalnikov. Vedenjski 

ekonomisti so začeli opravljati terenske raziskave predvsem zaradi zaskrbljenosti o zunanji, 

t. i. eksterni veljavnosti (angl. external validity) laboratorijskih poskusov. Ker je v 

laboratorijih kontekst neizogibno drugačen kot v resničnih situacijah, v katerih ljudje 

sprejemajo odločitve, se lahko namreč zgodi, da se ljudje odločijo drugače. V nekaterih 

primerih velja, da je zaradi podobnih dejavnikov zunanja veljavnost laboratorijskih poskusov 

visoka (na primer, kako se ljudje obnašajo na spletnih dražbah), v drugih primerih pa 

laboratorijski poskusi niso povsem zanesljivi (na primer vprašanja o tem, koliko ljudje 

varčujejo, kako vlagajo svoj denar, kako dolgo ali produktivno delajo skozi dan …) (Angner 

in Loewenstein 2007, 43−44). 

Poznamo različne vrste terenskih raziskav. Najenostavnejše so opazovalne raziskave, s 

katerimi raziskovalci poskušajo na osnovi opazovanja naravnega obnašanja oblikovati sklepe 

tako na ravni posameznika (individualna raven) kot na ravni trga. Šibka točka teh raziskav se 

kaže v njihovi korelacijski naravi, ki povzroča problem notranje, t. i. interne veljavnosti (angl. 

internal validity). To pomeni, da se poraja vprašanje, ali lahko le na osnovi empiričnih 

opazovanj oblikujemo vzorčne sklepe. Kot odgovor na skrbi o notranji in zunanji veljavnosti 

so nekateri vedenjski ekonomisti začeli iskati naravne poskuse oziroma situacije, v katerih je 

možno opazovati vpliv navideznih eksogenih8
 sprememb v dogodkih, ali pa so izvedli 

terenske poskuse (Angner in Loewenstein 2007, 44−45). 

Kljub temu, da naključni terenski poskusi niso brez napak, le-ti postajajo zlati standard za 

pridobivanje empiričnih dokazov. Ker poskusi na terenu potekajo pod zelo podobnimi ali celo 

identičnimi pogoji kot odločitve v resničnem življenju, lahko trdimo, da imajo le-ti visoko 

zunanjo veljavnost. Hkrati pa vključujejo naključno dodeljevanje nalog, ki testirajo in 

nadzorujejo skupine, kar omogoča lažje vzorčno sklepanje in predstavlja visoko notranjo 

veljavnost. Poskusi na terenu so zaenkrat v vedenjski ekonomiji še relativno redki, vendar pa 

so najverjetneje najhitreje rastoča kategorija (Angner in Loewenstein 2007, 45−46). 

                                                 

8
 Eksogen je takšen, »ki deluje od zunaj, zunanji« (SSKJ 2008). 
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2.5.4 Procesne meritve s pomočjo fMRI 

Vedenjski ekonomisti se do neke mere poslužujejo tudi, kot jim pravijo psihologi, procesnih 

meritev (angl. process measures). To so metode, ki zagotavljajo namige o kognitivnih in 

čustvenih procesih, povezanih z odločanjem. Seveda se vedenjski ekonomisti zavedajo pasti 

procesnih meritev, kot so na primer omejevanje besednega pojasnjevanja vzrokov lastnega 

vedenja, vendar jih kljub temu nekateri uporabljajo (Angner in Loewenstein 2007, 46). 

Ena najbolj nenavadnih procesnih meritev, ki se trenutno uporablja, je zagotovo slikanje 

možganov. Običajno se za slikanje možganov uporablja funkcionalna magnetna resonanca 

(angl. functional magnetic resonance imaging – fMRI), ki raziskovalcem omogoča, da vidijo, 

kateri deli posameznikovih možganov se aktivirajo (oziroma so aktivirani), ko jim je 

dodeljena naloga ali pa morajo sprejeti odločitev. Čeprav je slikanje možganov metoda, ki se 

v vedenjski ekonomiji uporablja relativno kratek čas, je bila le-ta uporabljena že pri mnogih 

raznolikih ekonomskih nalogah (na primer odločanje pod pogoji tveganja in negotovosti, 

medčasovne izbire, nakupno in prodajno obnašanje, strateško obnašanje pri igrah) (Angner in 

Loewenstein 2007, 47). 

V nevroznanosti se uporablja še več tovrstnih nenavadnih metod, ki (lahko) v kombinaciji 

med seboj natančneje razložijo pridobljene nevronske podatke in pojasnijo tudi morebitne 

nejasnosti. Te metode so predstavljene v nadaljevanju, v poglavju 5 Nevroznanstvene metode 

in tehnologija. 

2.6 Aktualne smernice 

Vedenjska ekonomija je od svojega nastanka kot samostojna poddisciplina do danes doživela 

izjemen razmah (Angner in Loewenstein 2007, 48). Nemogoče je na kratko in natančno 

opisati vse sedanje raziskave, zato v nadaljevanju podajamo le nekaj najnovejših dogajanj na 

omenjenem področju. 

Nevroekonomija (angl. neuroeconomics) je zagotovo eno izmed pomembnejših razvijajočih se 

področij, ki izvirajo iz proučevanj vedenjske ekonomije. Pri nevroekonomiji gre za uporabo 

nastajajočih zbirk orodij, ki so jih razvili nevroekonomisti z namenom proučevanja 

nevronskih oziroma živčnih temeljev ekonomskega obnašanja. Nevroekonomisti so s 

pomočjo skeniranja možganov že izvedli mnoge raziskave, ki se nanašajo tako na naloge 

vedenjske ekonomije (na primer odločanje pod pogoji tveganja in negotovosti, medčasovne 

izbire ipd.) kot tradicionalno ekonomsko obnašanje (odločanje o nakupu dobrin). Večinoma 

so tovrstne raziskave podale podobne zaključke, in sicer, da je odločanje odraz reševanja 

interakcij in konkurence med različnimi specializiranimi nevronskimi sistemi in ne le 

preprosto izvajanje obstoječih preferenc posameznika (Angner in Loewenstein 2007, 48−49). 
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Podrobnejša opredelitev in predstavitev nevroekonomije je podana v naslednjem poglavju – 

3 Nevroekonomija. 

Tako kot kognitivni znanstveniki tudi zgodnji vedenjski ekonomisti večinoma poudarjajo 

kognitivne tipe napak, kot na primer pristranskosti, učinke okvirjanja itd. Različni avtorji so v 

svojih raziskavah začeli posvečati posebno pozornost afektom (angl. affect) v povezavi s 

presojanjem in izbiranjem. Ugotovili so namreč, da se ljudje v stanju afekta lahko obnašajo 

drugače in posledično sprejemajo drugače odločitve, kot bi jih sicer. Prav tako so ugotovili, 

da je veliko pristranskosti oziroma odstopanj posledica delovanja ljudi pod vplivom afekta. 

Vzporedno se raziskave odvijajo tudi na področju psihologije, natančneje socialne 

psihologije, pri kateri se raziskovanja osredotočajo na vlogo čustev pri obnašanju. Podobne 

raziskave se pojavljajo tudi pri raziskovanju odločitev in raziskavah na področju 

nevroznanosti, pri kateri pa se raziskovanje deli na kognitivno nevroznanost (angl. cognitive 

neuroscience) in afektivno nevroznanost (angl. affective neuroscience) (Angner in 

Loewenstein 2007, 50−51). 

Vedenjska ekonomija blaginje (angl. behavioral welfare economics) predstavlja še eno 

pomembno področje, pri katerem se nadaljujejo raziskave vedenjske ekonomije. Kot navaja 

Fischhoff (1988, 156, po Angner in Loewenstein 2007, 52), je vedenjske ekonomiste vedno 

zanimalo, kako se lahko odločanje ljudi še izboljša. Zaradi tega ni presenetljivo dejstvo, da je 

mnogo vedenjskih ekonomistov podalo normativne zaključke in mnogo predpisov, ki so 

izhajali iz prepričanja, da se ljudem mnogokrat ne uspe odločiti racionalno. Navedeni predpisi 

oziroma predlogi naj bi ljudem pomagali sprejemati boljše odločitve (tiste, ki jim bolj 

ugajajo), kot bi jih v odsotnosti različnih posredovanj. V zadnjih letih se je tako močno razvil 

celoten program, ki ga lahko imenujemo kot rahel paternalizem
9
 (angl. light paternalism). 

Osnova omenjenega programa je upanje, da je mogoče ljudem pomagati pri sprejemanju 

boljših odločitev (odločitev, ki bolje služijo njihovim lastnim interesom), ne da bi pri tem 

bistveno omejevali njihovo avtonomijo pri odločanju in svobodo izbire. Na primer: vodja v 

podjetju ima možnost, da na pultu za serviranje hrane na začetku ponudi zdravo prehrano in 

šele nato nezdravo ter tako pomaga zaposlenim, da se odločijo izbrati (kot on verjame) za njih 

boljšo možnost (Angner in Loewenstein 2007, 52). 

 

                                                 

9
 Paternalizem pomeni navidezno pokroviteljski, zaščitniški odnos (SSKJ 2008). 
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3 NEVROEKONOMIJA 

Mnogi znanstveniki in družboslovci si že vrsto let prizadevajo pojasniti, kako se ljudje 

odločamo in sprejemamo odločitve v različnih okoljih in pogojih. Začetek razvoja in 

proučevanja nevroekonomije sega na konec 70. let prejšnjega stoletja. Dokazali so namreč, da 

ljudje nismo strogo racionalna bitja, kot je to predpostavljala klasična ekonomska teorija, ter 

da se pogosto odzovemo čustveno. Konec 90. let se je tako (uradno) pojavila nova sintetična 

disciplina, imenovana nevroekonomija (angl. neuroeconomics). Interdisciplinarni strokovnjaki 

so začeli sodelovati in proučevati človeško odločanje tako, da so združili družbeni in 

znanstveni pristop. Osrednji namen nevroekonomije je torej »združitev teoretičnih in 

empiričnih orodij s področij nevroznanosti, psihologije in ekonomije v enoten pristop, katerih 

sintetični rezultati zagotavljajo dragocen vpogled v vse tri matične stroke« (Hegler 2012). 

V današnjem času je vedenjska ekonomija že stalnica na intelektualni ravni. Spoznanja iz 

psihologije se uporabljajo na vseh področjih ekonomije, od financ, prava, makroekonomije do 

ekonomije v povezavi z delom in delovno silo. Nekaj pomembnih spoznanj k vedenjski 

ekonomiji bo tako zagotovo prispevala tudi nevroznanost. Z uporabo različnih metod in 

tehnologije nevroznanost podaja informacije o delovanju možganov, zato lahko trdimo, da 

možgani ne veljajo več za »črno škatlo« (angl. black box), kot so to trdili včasih. Raziskave 

možganov in nevronskega sistema namreč omogočajo neposredne meritve misli in občutij, ki 

pojasnjujejo razmerje med umom in delovanjem. S tem pa se postopoma oblikujejo novi 

teoretični konstrukti (Camerer, Loewenstein in Prelec 2005, 9−10). 

Nevroznanost se v ekonomijo uvaja skozi dve vrsti prispevkov, in sicer skozi inkrementalne 

pristope (angl. incremental approaches) in radikalne pristope (angl. radical approaches). Pri 

inkrementalnem pristopu nevroznanost dodaja nove spremenljivke h klasičnemu pristopu 

odločanja oziroma predlaga posebne funkcionalne zamenjave predpostavk, ki niso bile nikoli 

dobro empirično podprte. Pri radikalnem pristopu pa gre za vračanje v preteklost na način, da 

se vprašamo, kako bi se ekonomija razvijala oziroma kako drugače bi se razvila, v kolikor bi 

že takrat bili na voljo vpogledi in ugotovitve nevroznanosti, ki jih poznamo sedaj (Camerer, 

Loewenstein in Prelec 2005, 10).  

Večina ekonomistov se strinja, da smo ljudje »krvavi pod kožo« in tako pogosto sprejemamo 

odločitve brez tehtnega premisleka. Kljub temu nevroznanost ne izključuje tehtnega 

premisleka kot del procesa človeškega odločanja, ampak le izpostavlja dve generični 

pomanjkljivosti tega pristopa (Camerer, Loewenstein in Prelec 2005, 10−11): 

− nesposobnost obravnave ključne vloge avtomatskih procesov. Velik del možganov 

namreč izvaja t. i. avtomatske procese (angl. automatic processes), ki so hitrejši od naše 

zavestne zaznave, kar pomeni, da se pojavijo brez ali z zelo malo zavedanja oziroma 

občutka napora. Ljudje jih ne zaznavamo zavestno in nad njimi nimamo nadzora, saj so 

se ti razvili z namenom reševanja evolucijsko pomembnih problemov; ter 
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− nesposobnost obravnave ključne vloge čustvenih sistemov. Na obnašanje ljudi namreč 

močno vplivajo tudi čustveni sistemi (angl. affective systems), ki so pomembni za 

vsakodnevno delovanje. Kadar so poškodovani oziroma ne delujejo pravilno (zaradi 

poškodb možganov, stresa, neravnovesja v nevrotransmiterjih, razburjenja), ne morejo 

ustrezno uravnavati obnašanja. 

Človeško vedenje torej zahteva nenehno usklajevanje nadzorovanih in avtomatskih procesov 

ter kognitivnih in čustvenih sistemov, zato lahko trdimo, da je predpostavka, da je obnašanje 

posledica le kognitivne (miselne) obravnave, napačna. Avtomatski procesi so namreč 

zasnovani tako, da jih ne zaznamo zavestno in zato o njih vemo le malo. Zaradi tega  

velikokrat preveč izpostavljamo pomen nadzorovanih odzivov, saj imamo do njih več dostopa 

oziroma podatkov (Camerer, Loewenstein in Prelec 2005, 11). 

Poglavje je namenjeno predstavitvi nevroekonomije kot interdisciplinarnega področja. V 

nadaljevanju je najprej opredeljena zgodovina nevroekonomije, njen razvoj in različne 

definicije. Nato je predstavljen dvodimenzionalni teoretični okvir miselnih procesov. Poglavje 

pa se zaključi s kratkimi namigi, kako nam nevroekonomija oziroma njena uporaba v podjetju 

lahko koristi ter poveča prodajo. 

3.1 Zgodovina in razvoj nevroekonomije  

»Nevroekonomija predstavlja pomembno nadgradnjo vedenjske ekonomije […]« (Hegler 

2012). Prvič se je pojavila leta 1930. Vzrok za pojav te discipline pa velikokrat pripisujejo 

pojavu neoklasične ekonomske revolucije v omenjenem obdobju. Drugi val nevroekonomije 

se je pojavil v letu 1990 in je bil povezan z rojstvom kognitivne nevroznanosti (Glimcher idr. 

2009, 1).  

V prvem desetletju obstoja nevroekonomije so se znanstveniki delili na dva pola. Prvi so se 

spraševali, ali sintetično polje ponuja prednosti pri njihovih matičnih znanstvenih disciplinah. 

Drugi pa so se spraševali, v kolikšni obliki je mogoče nevroekonomijo sploh sprejeti. Tako je 

bilo zaradi bipolarnosti težko razumeti koncept nevroekonomije, saj je bilo potrebno 

predhodno znanje nevroekonomije ter metod, povezanih z omenjeno disciplino (Glimcher idr. 

2009, 1).   

3.1.1 Neoklasična ekonomija 

Leta 1776 se z objavo Adama Smitha začne klasično obdobje ekonomske teorije. Kot 

navajajo Glimcher in drugi (2009, 1), takrat Smith opiše številne pojave, ki so bili ključnega 

pomena za razumevanje obnašanja pri izbiri in agregacijo izbire na področju marketinga. 

Izsledki so bili psihološka spoznanja, ki so prikazovala vpliv značilnosti okolja na obnašanje 

potrošnika in proizvajalca (Glimcher idr. 2009, 1). 
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Kasneje je omenjena disciplina postala heterogena. Namreč, k heterogenosti je prispeval 

razvoj ekonomije ter razvoj ekonomskih pristopov in metod. Številni ekonomisti tistega časa 

(kot na primer Edgeworth, Ramsey, Fisher) so sanjali o orodjih, ki bi omogočala vrednotenje 

fizičnih signalov, vendar pa takratna orodja tega niso omogočala (Glimcher idr. 2009, 1−2).     

V začetku leta 1930 se je skupina ekonomistov (Samuelson, Arrow, Debreu) odpravila 

raziskovati koncept matematičnega modela, ki bi opredelil potrošnika in njegovo vedenje na 

trgu. Vendar pa niso definirali enostavnega matematičnega modela, ampak so upoštevali 

močan normativni izbor, v smislu, da je bila pozornost osredotočena na idealno izbiro 

normativa. Upoštevali so psihološko odločitev potrošnika in dejstvo, kako trg resnično deluje. 

Samuelson je tako leta 1930 iznašel model šibkega aksioma razkrite preference (angl. weak 

axiom of revealed preference – WARP), ki je postal temelj neoklasične ekonomije. S pomočjo 

modela je definiral preferenčni pristop. Samuelson je predpostavljal, da v kolikor potrošnik 

izbere jabolko, namesto ponujene pomaranče, definira preferenco, ki jo razkrije nakup 

jabolka. S tem naj bi lahko za prihodnje postavili kriterij, kaj bo potrošnik kupil naslednjič. V 

nadaljevanju je bil razvit tudi model splošnega aksioma razkrite preference (angl. generalized 

axiom of revealed preference – GARP), ki je temeljil na binarnih odločitvah in je bil še 

enostavnejši od modela WARP. Model GARP je temeljil na relativnem izboru zaželenih 

parov. Vendar pa je omenjena teorija izvirala iz temeljev aksiomov in predpostavk, ki so 

lahko podale le slabe napovedi (Glimcher idr. 2009, 2).  

Tako se je na koncu neoklasične ekonomske ere zdela moč znanstvenikov izjemna. Kasneje je 

bila razvita tudi Arrow-Debreu teorija, imenovana teorija splošnega ravnotežja (angl. theory 

of competitive »general« equilibrium), ki je bila nadgradnja prej omenjenih metod. 

Prikazovala je sistem, v katerem so bile cene in količine dobrin definirane glede na dobavo in 

povpraševanje. Omenjeno orodje je omogočilo napoved posledic pri načrtovanju politike 

sprememb (Glimcher idr. 2009, 2−3).  

V 50. letih prejšnjega stoletja je Milton Friedman napisal vplivno knjigo z naslovom 

Pozitivna ekonomija (Positive Economics). V njej je trdil, da so predpostavke, ki temeljijo na 

napovedi o obnašanju, napačne. Po njegovem mnenju so bile predpostavke nestabilne. 

Kasneje je postala njegova teorija ključna pri začetku razvoja nevroekonomije. Leta 1953 je 

francoski ekonomist Maurice Allais zasnoval vrsto parnih izbir, imenovanih Allais paradox, 

ki so vodile do zanesljivih vzorcev pri odločanju. Prav tako se je kasneje pojavil paradoks, ki 

je prikazoval nejasnosti in težo dokazov (Glimcher idr. 2009, 3).  

John Maynard Keynes je trdil, da bi pravilno obnašanje potrošnikov lahko definiralo fiskalno 

ekonomsko politiko. S tem bi lahko ublažili gospodarska nihanja. Keynesovi elementi teorije 

(kot sta nagnjenosti potrošnika k trošenju ter »živalski duh«, ki vplivata na odločitve o 

vlaganju) so temeljili na psiholoških konceptih. Omenjeni okvir je v letih 1960 dominiral v 

Združenih državah Amerike (Glimcher idr. 2009, 2). 
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Leta 1979 sta Daniel Kahneman in Amos Tversky pripravila raziskavo, ki je imela 

konstruktiven pogled na teorijo izbire. Avtorja sta na eksperimentalnih primerih dokazala, da 

veliko primerov izstopa iz okvirov klasične teorije pričakovanja. Teorija je sprožila zanimanje 

pri veliko psihologih, ekonomistih in znanstvenikih. Tako se je pojavila skupina 

znanstvenikov, ki so se poimenovali nevroekonomisti. Trdili so, da lahko dokazi in ideje iz 

psihologije izboljšajo model človeškega obnašanja, podedovanega iz neoklasične ekonomije 

(Glimcher idr. 2009, 3−4). 

Vendar pa so se mnenja neoklasičnih in vedenjskih ekonomistov razlikovala. Neoklasični 

ekonomisti so sledili jasni teoriji in ostrim napovedim, medtem ko so vedenjski ekonomisti 

izpodbijali ostre napovedi s primerjalnimi empiričnimi primeri. Tako se je nevroekonomija 

pojavila v vedenjski in eksperimentalni ekonomiji. Namreč, vedenjski ekonomisti so pogosto 

predlagali nove teorije, da bi lahko razmislili, ali so bili podatki obdelani na pravi način in ali 

so bile odločitve resnični dokaz predhodne obdelave podatkov (Glimcher idr. 2009, 4).  

3.1.2 Kognitivna nevroznanost 

Podobno kot ekonomija tudi zgodovina nevroznanstvenih proučevanj temelji in se odraža z 

interakcijo dveh pristopov. V tem primeru gre za interakcijo med nevrološkim (angl. 

neurological) in fiziološkim (angl. physiological) pristopom. Klasični nevrološki pristop je v 

prejšnjem stoletju temeljil na znanstvenih poskusih na možganih bolnikov in živali. 

Vedenjske motnje subjektov so običajno povezovali z nevrološkimi poškodbami. Fiziološki 

pristop se od nevrološkega pristopa razlikuje v tem, da ta neposredno proučuje možgane in z 

njimi povezane meritve biološkega stanja, kot na primer uničevanje potencialov v nevronih, 

spremembe krvnega tlaka in spremembe nevrotransmitorjev. V klasičnem obdobju so orodja 

omogočala dobre izsledke pri spremljanju zmogljivosti živčnih funkcij, vendar pa nikakor ne 

pri spremljanju kompleksnega mentalnega stanja. Prav tako je potrebno omeniti, da so (bile) 

fiziološke meritve invazivne in pogosto uničujoče, zato se je njihova uporaba omejila le na 

živali (Glimcher idr. 2009, 5).   

Med leti 1960 in 1980 se je pojavila fuzija omenjenih pristopov. Na področju nevrologije so 

se začeli uporabljati modeli, ki so približali razumevanje odnosa med možgani in vedenjem. 

Uporaba modelov je pripeljala do možnosti raziskovanj duševnega stanja, vendar le v 

omejenem obsegu. Prav tako je omenjena znanost privedla do razvoja humanih načinov, ki so 

omogočali opravljanje meritev v stanju budnosti merjenih subjektih (Glimcher idr. 2009, 5).  

V poznih 80. letih 20. stoletja so se pojavile raziskave, ki so se nanašale na aktivnosti 

nevronov v srednjem območju vidne skorje. Leta 1990 se je pojavila študija Antonia Damasia 

in Antonia Bechara, ki je proučevala sprejemanje odločitev na osnovi tveganja pri poskusu 

razvrščanja kartic. V omenjenem obdobju je bila v uporabi tudi emisijska tomografija, ki pa je 

bila omejena, saj je vsebovala radioaktivne sledilce. Leta 1992 se je začelo uporabljati 
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funkcionalno slikanje z magnetno resonanco fMRI, ki je odprlo vrata novim raziskavam. 

Slikanje z fMRI je namreč omogočalo slikanje možganov, medtem ko so subjekti opravljali 

kognitivne naloge. Iznajdba fMRI tako predstavlja prelomni dogodek na področju 

nevroekonomije, saj so številni strokovnjaki začeli razmišljati o možnostih merjenja 

možganske aktivnosti ljudi pri odločanju (Glimcher idr. 2009, 6).      

3.1.3 Postavitev temeljev za nevroekonomijo 

Več konvergenčnih10
 trendov je v poznih 90. letih postavilo temelje za razvoj 

nevroekonomije. Znotraj ekonomije in psihologije presoje ter odločanja so se pojavila 

nesoglasja med strokami, ki so izvirala iz neoklasičnih preferenčnih pristopov in vedenjskih 

pristopov. Preferenčni teoretiki so se osredotočali na svoj eleganten aksiomatski model 

človeške izbire, ki je ponujal le grobo napoved človeškega obnašanja in ga je bilo zato 

enostavno preseči. Vedenjski ekonomisti, na drugi strani, pa so iskali alternativne 

matematične teorije in različne vrste podatkov za testiranje teh teorij. Njihov cilj je bil 

definirati alternativni teoretični pristop za napovedovanje vedenja ter metodologijo za 

preizkušanje teh teorij. Takšen pristop pa je zahteval dobre teorije, ki so lahko podale podatke 

o napovedi odločitev (Glimcher idr. 2009, 6). 

Na rojstvo nevroekonomije je vplivalo mnogo povezanih dejavnikov, ki so izhajali iz dveh 

ločenih skupin, pa vendar močno povezanih. Na osnovi predhodnih raziskav in trenj sta se 

namreč definirali dve skupini znanstvenikov. Skupina vedenjskih ekonomistov in kognitivnih 

psihologov je svoj pogled usmerjala k funkcionalnem slikanju možganov, ki jim je služilo kot 

orodje za preizkušanje in razvijanje novih alternativ neoklasični preferenčni teoriji. Skupina 

fiziologov in kognitivnih nevroznanstvenikov pa je svoj pogled usmerjala proti ekonomski 

teoriji, ki so jo obravnavali kot orodje za preizkušanje in razvijanje algoritmičnih modelov 

nevronske opreme za izbiro (angl. algorithmic models of the neural hardware for choice). 

Tako sta se pojavili dve zanimivi smeri nevroekonomije, ki sta poznani še danes: ena, 

pretežno (vendar ne izključno) nevroznanstvena ekonomija, in druga, prav tako pretežno 

(vendar ne izključno) vedenjska ekonomija (Glimcher idr. 2009, 7). 

Kljub vsem izzivom je bila porast nevroekonomije v poznih 90. letih in v začetku novega 

stoletja eksplozivna. Združevanje podobno mislečih ekonomistov, nevroznanstvenikov in 

kognitivnih psihologov je hitro privedlo do niza konferenc in srečanj, ki so spodbujali 

interdisciplinarno sodelovanje. Tako so se vsi vpleteni začeli zavedati interdisciplinarnosti in 

sodelovanja (Glimcher idr. 2009, 7).   

                                                 

10
 Konvergenca pomeni »zmanjševanje razlik, ki delijo kaj enotnega, zbliževanje« (SSKJ 2008). 
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3.2 Opredelitev nevroekonomije 

Nevroekonomija (angl. neuroeconomics) je interdisciplinarno področje, ki povezuje naslednja 

področja: ekonomijo, psihologijo in nevroznanost. Nevroekonomija s pomočjo konceptualnih 

struktur in eksperimentalnih tehnik (ki se uporabljajo v nevroznanosti) proučuje ekonomsko 

vedenje posameznikov (Rustichini 2009, 672). Cilj nevroekonomije je torej razumevanje 

socialnega oziroma človekovega osebnega odločanja. Temelji na raziskovanju človeških 

nevroloških osnov in psiholoških procesov. V enoten pristop združuje tako teoretične kot 

empirične raziskovalne metode ter tehnike, ki se uporabljajo v nevroznanosti, ekonomiji in 

psihologiji in katerih namen je povezovalno razumevanje človeškega odločanja (Maastricht 

University 2014). Kljub temu da gre za relativno mlado področje, je postalo v zadnjem 

desetletju zelo priljubljeno (Rustichini 2009, 672). 

Kot navajajo Loewenstein, Rick in Cohen (2008, 647) je nevroekonomija povezala zelo 

raznoliki področji – ekonomijo in psihologijo. Takšno konvergenco po njihovem mnenju 

lahko pripišemo mnogim spremembam v ekonomiji. Kot navajajo (prav tam) je 

nevroekonomija spodbudila več sprememb v ekonomiji kot v psihologiji. Najpomembnejše 

ugotovitve nevroekonomije se namreč navezujejo predvsem na standardni ekonomski vidik. 

Nevroekonomijo lahko opredelimo tudi kot študijo bioloških mikro temeljev (nevrokemični 

mehanizmi in poti, kot so možganski sistemi, nevroni, geni in nevrotransmiterji) 

ekonomskega spoznanja
11

 (Laibson 2010, 3). 

Peterson (b. l.) pa nevroekonomijo opredeljuje kot področje raziskovanja, ki vključuje 

nevroznanstvene raziskave procesa človeškega odločanja oziroma obnašanja ter ekonomsko 

teorijo. Kot navaja (prav tam), je nevroekonomija v domeni ekonomistov, 

nevroznanstvenikov, psihologov in drugih zdravnikov, ki poskušajo razumeti nevrološke 

osnove presoje, odločanja, socialnega obnašanja in tržne ekonomije. To pa počnejo s pomočjo 

eksperimentalnih proučevanj, kot so študije teorije iger, tveganj, pozornosti in zavedanja, 

učenja, vrednotenja, motivacije, čustev, vedenja, zaupanja in navezanosti ter študije 

zasvojenega vedenja. 

                                                 

11
 Ekonomsko spoznanje (angl. economic cognition) lahko opredelimo kot kognitivne aktivnosti, povezane z 

ekonomskimi zaznavami, prepričanji in odločitvami, vključno z duševnimi stanji, čustvi, pričakovanji, učenjem, 
spominom, preferencami, odločanjem in obnašanjem (Laibson 2010, 3). 
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3.3 Dvodimenzionalni teoretični okvir  

3.3.1 Avtomatski in nadzorovani procesi 

Kot navajajo Camerer, Loewenstein in Prelec (2005, 15) sta Schneider in Shifrin leta 1977 

prva podala predlog o razlikovanju avtomatskih (angl. automatic processes) in nadzorovanih 

procesov (angl. controlled processes).  

Nadzorovani procesi (angl. controlled processes) so serijski, naporni, izzvani namenoma in 

imajo dober introspektiven dostop. Procesi si sledijo po logiki »korak za korakom« in so 

izvedeni s pomočjo izračunov. Pogosto so povezani s subjektivnim občutkom napora. Ljudje 

lahko običajno zagotavljajo poglobljen prikaz nadzorovanih procesov. Torej, če jih vprašamo, 

kako so rešili matematični problem, lahko pogosto povejo, katere korake so uporabili za 

dosego rešitve. Standardna orodja, kot so odločitveni diagrami in dinamično programiranje, 

lahko pogosto razumemo kot predstavitve nadzorovanih procesov (Camerer, Loewenstein in 

Prelec 2005, 16).   

Avtomatski procesi (angl. automatic processes), na drugi strani, pa so nasprotje nadzorovanih 

procesov. So procesi, ki jih ne nadzoruje zavest posameznika. Avtomatski procesi dajejo 

možganom izredno moč, ko so izpostavljeni določenim nalogam (na primer vizualna 

prepoznava). Poleg tega omenjeni procesi omogočajo hiter odziv in večopravilnost telesa. V 

tem primeru je potrebno izpostaviti paralelno funkcijo možganov. Paralelno izvajanje funkcij 

zmanjša stopnjo ranljivosti možganov. Pomembno je omeniti tudi, da avtomatski procesi niso 

dostopni zavesti. Ljudje se podzavestnih gibov ne zavedajo. Logična utemeljitev in zavedanje 

predhodnega podzavestnega momenta se pri ljudeh pokaže kasneje (Camerer, Loewenstein in 

Prelec 2005, 16).  

Avtomatski in nadzorovani procesi se le grobo razlikujejo, ko se skupaj pojavijo v možganih. 

Regije, ki podpirajo kognitivne avtomatične dejavnosti, so skoncentrirane v zadnjem (angl. 

back; occipital), zgornjem (angl. top; parietal) in stranskem delu (angl. side; temporal) 

možganov. Tudi amigdala (angl. amygdala), ki leži pod skorjo možganov, je odgovorna za 

veliko pomembnih avtomatskih čustvenih odzivov (na primer strah). Nadzorovani procesi pa 

se pojavljajo predvsem v sprednjem delu možganov – orbitalnem in prefrontalnem delu (angl. 

orbital and prefrontal). Prefrontalni korteks opravlja glavno nalogo. Povezan je z ostalimi 

regijami možganov in od njih črpa impulze. Te impulze zadrži in tako tvori kratkoročne in 

dolgoročne cilje ter načrte, ki jih nato človek udejanji. Prefrontalno območje je med razvojem 

človeka najbolj zraslo in nas (ljudi) zaradi tega najbolj ločuje od ostalih sorodnih primatov 

(Camerer, Loewenstein in Prelec 2005, 17−18).  

Avtomatski procesi, tako kognitivni kot afektivni, se uvrščajo v privzeti način delovanja 

možganov. Ti procesi se izvajajo tudi, ko spimo in sanjamo. Avtomatski procesi v veliki meri 
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predstavljajo elektrokemijske aktivnosti v možganih. Ko se avtomatski procesi prekinejo, se 

pojavijo nadzorovani procesi. Običajno se omenjeno zgodi, ko se posameznik sreča z 

nepričakovanimi dogodki oziroma izzivi (Camerer, Loewenstein in Prelec 2005, 18).     

Seveda so tudi mnogi drugi raziskovalci in znanstveniki razvili podoben dvodimenzionalen 

model, le da so ga poimenovali drugače. Tako na primer Daniel Kahneman (2011, 20−21) na 

kratko opredeljuje dva sistema (Sistem I in Sistem II), ki ju je povzel po dveh psihologih, 

Keithu Stanovichu in Richardu Westu. Kot navaja (prav tam), Sistem I deluje avtomatsko in 

hitro, z malo ali nič napora in brez prostovoljnega nadzora. Sistem II pa vso pozornost 

razporedi mentalnim dejavnostim (vključno z zapletenimi izračuni), ki so potrebne za sprejem 

določene odločitve. Sistem II je tako pogosto povezan s subjektivnimi izkušnjami, izbirami in 

koncentracijo, za katere pri sprejemanju pomembnih odločitev pogosto ni na razpolago dovolj 

časa. 

3.3.2 Čustveni in spoznavni procesi 

Razlikovanje med čustvenimi oziroma afektivnimi (angl. affective processes) ter spoznavnimi 

oziroma kognitivnimi procesi (angl. cognitive processes) izvira iz davne zgodovine, vendar pa 

je takšna oblika razlikovanja poznana predvsem v sodobni psihologiji in nevroznanosti 

(Camerer, Loewenstein & Prelec, 2005, 18).  

Razlikovanje značilnosti afektivne obdelave je včasih nekoliko protislovno. Večina ljudi brez 

dvoma povezuje afekte s čustvenimi stanji. Dejstvo je, da skoraj vsa afektivna stanja resnično 

povzročajo čustvena stanja, ko le-ta dosežejo nivo intenzitete slednjih. Vseeno pa se večina 

afektivnih stanj najverjetneje odvija podzavestno. Za večino raziskovalcev afektov čustvena 

stanja niso glavna značilnost afektov, pač pa glavno značilnost predstavlja njihova vloga pri 

človeški motivaciji. Vsak afekt ima določeno vrednost, ki je lahko pozitivna ali negativna. 

Mnogo teh procesov vsebuje akcijske tendence (angl. action tendencies) (na primer: jeza nas 

motivira za agresivnost, bolečina nas motivira, da jo preprečimo ipd.) kot tudi različne druge 

vplive na čutne zaznave, spomin, preference ipd. Afektivni procesi so tisti procesi, ki 

obravnavajo da/ne odločitve (angl. go/no-go questions) oziroma motivirajo določeno vedenje 

ali pa ga ne. Afektivni procesi ne predstavljajo le stanj, kot so jeza, strah in ljubosumje, 

temveč spodbujajo tudi stanja, kot so lakota, žeja in spolno poželenje, ter motivirajo stanja kot 

so na primer fizična bolečina, nelagodje (na primer slabost) in hrepenenje po drogah. 

Mnogokrat lahko zasledimo tudi, da so afekti močno podobni zgodovinskemu konceptu 

strasti. Kljub temu da se na prvi pogled zdi, da se čustva, kot so jeza in strah, močno 

razlikujejo od bioloških afektov, imajo ti veliko več skupnega, kot se domneva. Nove študije 

so namreč pokazale, da občutek prizadetja aktivira iste dele možganov, kot na primer zlom 

kosti ali druga fizična poškodba (Camerer, Loewenstein & Prelec, 2005, 18−19). 
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Kognitivni oziroma spoznavni procesi pa so tisti procesi, ki odgovarjajo na vprašanja 

resnično/neresnično (angl. true/false questions). Kognitivna stanja sama po sebi ne morejo 

spodbuditi odziva, zato morajo, če želijo povzročiti določeno vedenje, delovati skozi afektivni 

sistem (Camerer, Loewenstein & Prelec, 2005, 18). 

3.4 Povečanje prodaje z uporabo nevroekonomije 

Vse več podjetij se v današnjem času sprašuje, kako lahko povečajo svojo prodajo in 

spodbudijo potrošnike k nakupu njihovih izdelkov. Kot navaja Mertens (2014) v svojem 

članku, nam pri tem lahko pomaga znanost, kot je nevroekonomija. Nevroekonomija ponuja 

kar nekaj idej, kako pozitivno vplivati na stranke in jih prepričati v nakup naših izdelkov. Kot 

navaja (prav tam), lahko prodajalec velikokrat doseže pozitivne učinke brez ali z zelo malo 

dodatnih naložb oziroma stroškov. V nekaterih primerih lahko že sprememba ene besede 

povzroči velike spremembe. Kot primer navaja raziskavo iz Univerze Carnegie Mellon, v 

kateri se je le z dodatkom besede »nizka« (nizka pristojbina v vrednosti 5 dolarjev) prodaja 

povečala za 20 odstotkov (Mertens 2014). 

Dejstvo je, da nakup ni popolnoma racionalen proces, pri katerem bi potrošniki upoštevali vse 

pomembne informacije in se na osnovi teh odločili, logično, za najboljšo izbiro. Zaradi tega se 

v marketingu in prodaji prav temu posveča veliko pozornosti. Veliko napora se tako vlaga v 

oblikovanje in sporočanje diferenciacij izdelkov, ki imajo ekonomsko vrednost za potrošnike 

(Mertens 2014). 

Glavna ugotovitev in vodilo nevroznanosti na splošno je, da so nabavne odločitve tesno 

povezane s čustvi. Čustva torej sprožajo naše nabavne odločitve in s tem nakupe. Odločitve so 

usmerjene v iskanje užitka ter v preprečevanje bolečine in negotovosti. Po mnenju 

marketinškega guruja Setha Godina za večino izdelkov velja: več kot plačate, manj zabaven je 

nakup. Najboljša rešitev je torej odstraniti oziroma zmanjšati negativne elemente ter povečati 

pozitivne, tako da bodo nakupovalne izkušnje potrošnikov pri le-teh povzročile veselje 

(Mertens 2014). Ker visoke cene povečujejo nakupno bolečino (angl. buying pain) pri 

potrošnikih, nevroznanost ponuja nekaj predlogov, kako se s tem soočiti (Mertens 2014; 

Hayes 2012): 

− umestite svoj izdelek zraven dražjega tako, da bo izdelek, ki ga želite prodati, v 

primerjavi z drugim deloval cenejši ter tako izpadel kot dobra kupčija; 

− razdelite cene na več manjših zneskov, na primer mesečnih obrokov ali plačil glede na 

uporabo (namesto 1.000 dolarjev na leto, raje uporabite 84 dolarjev na mesec);  

− združite različne izdelke in jih ponudite v paketu (z eno ceno). 

Velikokrat se v povezavi z nevroekonomijo omenjajo tudi določeni triki. To so na primer 

kratke, a pomembne besede, ki pri potrošniku dosežejo pozitivne učinke. Raziskovalci tako 

predlagajo, da prodajalci vključijo v oglaševanje trike, kot so (Hayes 2013): 
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− neposredno nagovarjanje potrošnika (na primer: namesto izdelek omogoča, raje uporabite 

izdelek vam omogoča,);  

− uporabljanje besede novo, saj ko potrošniki vidimo besedo novo, podzavestno sklepamo, 

da gre za nekaj izboljšanega in vznemirljivega, skratka za nekaj, kar želimo imeti; 

− uporabljanje besede brezplačno, saj ta namreč velja za vir neracionalnega (pozitivnega) 

razburjenja, ki pri posameznikih spodbudi močne čustvene odzive; ter   

− uporabljanje besede garantirano, ki pri potrošnikih vzpodbudi občutek varnosti in 

zaupanja.  

Kot še dodaja Hayes (2012), so raziskovalci vedenjske ekonomije, psihologije in 

nevroekonomije že dokaj natančno preučili vedenje potrošnikov in ugotovili, kako se 

potrošniki odzivamo na različne oblike cen. Na nek način zastrašujoči podatki so vendarle 

enostavni za uporabo in uvedbo v marketinško strategijo podjetja. 
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4 NEVROMARKETING 

Dejstvo je, da so naši možgani nenehno izpostavljeni visoki obremenitvi. Vsako sekundo 

namreč od naših čutov prejemajo impulze, ki jih morajo najprej zaznati, nato pa še obdelati in 

interpretirati. Večina teh procesov se odvija podzavestno, saj niti ni potrebe, da bi se vsake 

dejavnosti zavedali zavestno (podzavest namreč to opravlja namesto nas). Prav tako se 

podzavestno oblikujejo naša čustva in s tem tudi do 95 % našega obnašanja. Sanje vsakega 

tržnika so vplivati na to podzavest in tako predstaviti produkt v pravi luči oziroma na način, ki 

bo povzročil, da se bo potrošnik odločil za nakup določenega produkta (Behavioural Research 

Consultancy 2015b). 

Poglavje je namenjeno predstavitvi področja nevromarketinga. Na začetku sta opredeljeni 

njegova zgodovina in razvoj. Sledi opredelitev področja in na koncu še predstavitev uporabe 

nevromarketinga v praksi oziroma podjetju. 

4.1 Zgodovina in razvoj nevromarketinga  

Koncept nevromarketinga (angl. neuromarketing) je bil razvit leta 1990 na Univerzi Harvard. 

Samo besedo »nevromarketing« pa je oblikoval Ale Smidts leta 2002. Tehnologija temelji na 

modelu, pri katerem glavnina človekovega razmišljanja (več kot 90 %) poteka podzavestno 

oziroma pod ravnjo zavedanja, vključno s čustvi (Sahu in Singh 2013). 

Kombinacija besed nevro in marketing pomeni združitev dveh znanstvenih področij, 

natančneje področja nevroznanosti (angl. neuroscience) in področja marketinga. Eno izmed 

prvih podjetij, ki je začelo ponujati raziskave v povezavi z nevromarketingom, je bilo podjetje 

Brighthouse. Podjetje je ponujalo svetovalne storitve, ki zagovarjajo uporabo tehnologije in 

znanja, ki prihajajo s področja kognitivne nevroznanosti. Prvo nevromarketinško raziskavo je 

izvedel profesor nevroznanosti Read Montague. Raziskava je bila objavljena leta 2003 v reviji 

Nevron. V raziskavo je vključil skupino ljudi, ki so bili priklopljeni na fMRI napravo 

medtem, ko so pili Pepsi in Coca Colo. Študija je pokazala, da so se vklopili različni deli 

človeških možganov, medtem ko ljudje niso vedeli, katero izmed omenjenih znamk pijejo. 

Zanimivo je bilo spoznanje, da so ljudje med pitjem Coca Cole omenjeno znamko postavili 

pred znamko Pepsi. Ko pa niso vedeli, katero znamko pijejo, so označili za boljšo izbiro 

Pepsi. Morda takrat omenjena študija ni bila dovolj, da bi prepričala marketinške 

raziskovalce, vendar pa je nakazala, da bi bila lahko nevroznanost potencialna znanost pri 

dešifriranju kod človekovih odločitev. Vsekakor pa je študija med drugim sprožila tudi val 

ogorčenja in težkih kritik, ki so bile predvsem posledice strahu pred neznanim. Leta 2004 je 

bil v Nature Neuroscience objavljen članek z naslovom Možganska prevara (angl. Brain 

Scam), ki je postavljal etiko pred nevromarketinškimi študijami. Članek je prikazal jasen 

dvom o moralnosti nevromarketinga. Ne glede na vse kritike in napade s strani medijev, je 

leta 2005 Harper Collins uvrstil v svoj slovar besedo nevromarketing. Kritični članki revije 
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Neuroscience in odpor zagovornikov potrošnikovih pravic niso uspeli zaustaviti 

nevromarketinga. Namreč, tedanji marketinški pristopi so bili zastareli in so temeljili na 

zastarelih načinih ustvarjanja oglaševalskih kampanj, za katere je bilo porabljenih na milijone 

dolarjev. Prav tako je bilo ignoriranje nevroznanosti kot načina za razumevanje vedenja 

potrošnikov z vidika tržnikov sprva nesmiselno in neetično. Vendar pa danes nevromarketing 

kljub neetičnemu pristopu lahko ponudi odlično orodje, s katerim bomo lahko v prihodnje 

opazovali in razumeli misli potrošnika (Morin 2011, 132).    

4.2 Opredelitev nevromarketinga 

Na kratko lahko nevromarketing (angl. neuromarketing) opredelimo kot hitro rastoče 

področje, ki združuje raziskave potrošnikovega obnašanja in nevroznanost (Morin 2011, 131), 

oziroma kot področje, ki združuje nevroznanost, marketing (trženje) in tehnologijo (Corcoran 

b. l.). Peterson (b. l.) pa ga opredeljuje kot novo področje nevroekonomije, ki skozi 

nevroznanstvene tehnike proučuje blagovne znamke izdelkov, preference in odločanje o 

nakupu. 

Nevromarketing »se ukvarja predvsem z odzivi potrošnikov na marketinške stimulanse 

(sprožilce), in sicer na področju človeške zaznave, senzomotorike in odzivov, ki jih ljudje 

naredimo znotraj trenutnega razpoloženja, torej v afektu« (Kadič 2012). Je področje, ki 

uporablja tehnologijo za merjenje možganske aktivnosti potrošnikov, z namenom 

informiranja področja razvoja. S tem se izboljšuje tako razvoj produktov kot tudi razvoj 

podajanja informacij potrošnikom (oglaševanje). Temeljna predpostavka je, da so 

potrošnikove odločitve o nakupu sprejete podzavestno, v čustvenem delu možganov, in to v 

delčku sekunde, ter da lahko tržniki z razumevanjem le-tega oblikujejo boljše produkte in 

oglaševalne kampanje, ki bodo še bolje zadovoljile potrošnikove potrebe in s tem povečale 

tudi prodajo (Randall 2009). 

Dejstvo je, da so tradicionalne metode oziroma tržne raziskave pomanjkljive in da 

nevromarketing strmi k odpravljanju teh pomanjkljivosti. Z neposrednim merjenjem opaznega 

obnašanja možganov (raven pozornosti, čustvena zavzetost ipd.) nevromarketing izključuje 

subjektivnost in ostale negotovosti (Randall 2009). 

4.3 Uporaba nevromarketinga 

Razumevanje potrošnikovih potreb je ključnega pomena. Potrošniku je potrebno prisluhniti in 

razmisliti o njihovih potrebah. Če prodajalec potreb potrošnika ne razume, je velika 

verjetnost, da prodaja ne bo uspela (Suomala idr. 2012, 15). Na človeško vedenje lahko 

vplivamo z vrsto psiholoških zvijač. Zaznavanje pomanjkanja, učinek črede, izmenično 

gibanje in personalizacija so pristopi in tehnike, s katerimi se danes ukvarja marketing (Fenn 

2012). V nadaljevanju so na kratko predstavljeni le nekateri namigi, kako lahko s preprostimi 
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triki izboljšamo oglaševanje v podjetju tako, da s tem dosežemo tudi večjo prodajo. Nekateri 

izmed teh so tesno povezani tudi s predhodno predstavljenimi osnovnimi načeli in pravili 

vedenjske ekonomije (poglavji 2.3 Osnovna načela vedenjske ekonomije in 2.4 Pravila 

vedenjske ekonomije). 

4.3.1 Uporabite moč čustev 

Tekom teoretičnega dela smo že večkrat navedli, da je znano, da se ljudje na večino dogodkov 

odzivamo čustveno. Včasih se odzovemo manj intenzivno, včasih bolj. Enako se ljudje 

odzivamo na večino sporočil tržnega komuniciranja, ki jih naši možgani zaznavajo 

vsakodnevno. Storitve in izdelki, ki ne spodbudijo čustev, so za potrošnika in njegove 

možgane brez vrednosti. Pomembno je vedeti, da nobena blagovna znamka nima vrednosti 

sama po sebi. Vrednost se izoblikuje v potrošnikovi zavesti, bolj kot kateri koli drugi 

argument pa na potrošnika vplivajo čustva. Tako je vedno potrebno opisovati nek izdelek 

tako, da pri potrošniku spodbudimo čustva (najbolje pozitivna). Sama gola dejstva o produktu 

za potrošnika (praviloma) niso zanimiva (Resnik 2013).  

Možgani delujejo kot avtopilot. Obnašajo se kot mehanizem, ki se odziva na dražljaje. Čustva 

so tako avtomatski odzivi na senzorične dražljaje. Čustvene odzive sproži na primer vonj po 

kavi, zvok oceana in pogled na sončni zahod. Čustva tako igrajo pomembno vlogo pri naših 

odločitvah. To se pokaže še posebno takrat, kadar nekaj kupujemo. V poslovnem svetu je 

dobro znano, da človekova čustva vplivajo na nakup, kar posledično pomeni dobičkonosnost. 

Zato je pomembno znati oceniti človekova čustva. Bolj kot bo produkt usmerjen v to, da 

sproža čustva, bolje bo vplival na obnašanje potencialnega potrošnika in njegov morebitni 

nakup (Corcoran b. l.). 

Resnikova (2013) na tem mestu govori o močnem začetku in dramatičnem zaključku. 

Namreč, možgani si najbolj zapomnijo le začetek in konec. Pomembno je, da ima vsebina 

začetek, ki bo pritegnil potrošnika, in konec, ki bo (dovolj) dramatičen.  

4.3.2 Ustvarite vtis pomanjkanja 

Moto je: dobi želeno, preden bo pošlo! Ustvarjanje pomanjkanja z omejevanjem ponudbe 

poveča zaznavo razpoložljivosti in tako potrošnikovo odločitev umesti v časovni okvir. 

Pomanjkanje izdelka bo spodbudilo tudi socialno delitev, saj ljudje želimo pomagati svojim 

prijateljem, da dobijo želeni izdelek (tudi oni). Mnogokrat bodo v primeru uvedbe 

pomanjkanja ljudje želeli plačati celo več. Vtis pomanjkanja se pogosto uporablja v spletni 

prodaji. Tukaj je vzpostavljena dvojna korist: dostopnost storitev postane predmet pogovora, 

potreba po nakupu pa naraste (Fenn 2012). 
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4.3.3 Prilagodite učinek črede 

Socialni pristop je orodje za spodbujanje ljudi k nakupu. Temelji na pričevanju zadovoljnih in 

že obstoječih strank. Njihova izkušnja lahko spodbudi potencialnega kupca, da bo tudi on 

užival prednosti in ugodnosti, v kolikor se odloči za izdelek, ki ga ima obstoječi kupec. Kot 

na primer, ogromno število ljudi, ki bo všečkalo tvit, bo spodbudilo tudi druge ljudi, da storijo 

enako (torej všečkajo omenjeno povezavo). Kot primer lahko navedemo oblikovalce. V 

kolikor nek oblikovalec opazi, da ostali oblikovalci uporabljajo določena orodja, znamke 

računalnikov ipd., bo tudi sam prestopil na uporabo istih znamk (Fenn 2012).  

Če ljudje mislijo, da so izpostavljeni merjenju, bodo spremenili svoje obnašanje. Zgodbe o 

uspehu, ki jih bodo ob tem prikazovali, pa bodo spodbudile tudi druge ljudi, da dosežejo še 

več, kot na primer: »96 % ljudi je že doseglo 5 zvezdic, vi pa imate le 3. Če vpišete svoj 

rojstni datum, lahko pridobite 2 dodatni zvezdici« (Fenn 2012). 

Pomembno je, da ljudem ne podajamo slabih novic, če jim ob tem ne ponudimo tudi rešitve. 

Če ljudje ne bodo imeli izbire in pravih navodil, bodo namreč obupali. Kot primer Fenn 

(2012) navaja aplikacijo DropBox. Sama spletna ponudba DropBoxa je radikalno enostavna. 

Tako ni nikakršne zmede na primer, ko želimo program namestiti na svoj računalnik. 

4.3.4 Upoštevajte pravilo, da preveč možnosti povzroča trenja 

Ključen moto je: naj bo enostavno. Če ponujamo preveč možnosti, si bodo potrošniki 

postavili preveč vprašanj, kaj sploh potrebujejo. To jih bo odvrnilo od nakupa. Pomembno je, 

da potrošnikom na najbolj enostaven način pokažemo, kaj si želimo od njih. Izbira naj bo za 

potrošnika enostavna in ne utrujajoča (Fenn 2012). 

Prav tako je pomembno, da nismo predolgi. Ljudje so namreč skozi ves dan izpostavljeni 

takšnim in drugačnim informacijam, zato se bolje odzovejo na prijazna, kratka in jedrnata 

sporočila. Tudi sam prikaz (na primer) spletne strani naj bo enostaven in privlačen na prvi 

pogled. Slike in video vsebine so odličen način za predstavitev produkta, ki ga ponujamo. V 

kolikor bo spletna stran zahtevna, se je bo morebitni potrošnik izognil. Pomembna je tudi 

vsebina, ki naj bo napisana jasno, brez zahtevnih znanstvenih izrazov (Resnik 2013). 

Možgani so usmerjeni v vizualizacijo. Od trenutka, ko se rodimo, smo sposobni spremljati 

sence, ki jim pripisujemo posebne pomene. Študije so pokazale, da je prvi vtis ključnega 

pomena. V vsakem primeru pa se možgani hitreje odzovejo na vizualne dogodke kot na 

besede. Besede nimajo takšne teže in so sekundarnega pomena za naše možgane pri procesu 

nakupa (Corcoran b. l.). 
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4.3.5 Imejte v mislih, da majhno darilo spodbudi kupca, da se bo še vrnil 

Brezplačna e-knjiga, brezplačni nasveti in deljenje našega znanja nas lahko loči od 

konkurence ter nas poveže z našimi bodočimi strankami. Pomembno je imeti v mislih, da se 

takšni pristopi poplačajo šele skozi čas. Na tem mestu je torej izjemno pomembno, da 

nenehno delimo znanje in podarjamo omenjene malenkosti (Fenn 2012). 

4.3.6 Upoštevajte dejstvo, da osebna sporočila ustvarjajo višjo stopnjo odziva 

Osebno pošto vsakodnevno preplavljajo sporočila, ki v veliki meri nimajo osebnega prijema 

oziroma sporočila. Ta sporočila po navadi pristanejo v košu za smeti. Če je sporočilo osebne 

narave, pomeni, da si je pošiljatelj vzel čas za nas. Vzel si je čas, da prisluhne našim 

zahtevam. Zato je pomembno, da k (potencialni) stranki pristopimo osebno, si vzamemo čas 

zanjo in prisluhnemo, kaj želi (Fenn 2012).  

4.3.7 Upoštevajte kombinacijo darila in poosebljanja 

Kombinacija darila in personalizacije ima posebno moč. Kot primer Fenn (2012) navaja 

podaritev metinega bombončka. Če vam bo po obedu v restavraciji postrešček ponudil metin 

bombonček, bo storitev avtomatsko pridobila na vrednosti. Če bo ponudil metin bombon, nato 

odkorakal, se ustavil ter ponudil še dodatni bombon, bo vrednost storitve poskočila za kar do 

23 %. 

4.3.8 Imejte v mislih, da prošnja za majhno uslugo vodi do izpolnitve večjih uslug 

Če imamo težave s pridobivanjem pozornosti stranke oziroma njihove zavezanosti k 

raziskavi, jim lahko na začetku raziskave podamo možnost, da napišejo kratko izjavo, da se na 

primer z raziskavo strinjajo. S tem bomo spodbudili večjo zavezanost oziroma pripadnost 

stranke k sami raziskavi. Podobno velja tudi pri prodaji. Da pridobimo pozornost potrošnika, 

mu ponudimo na primer brezplačen vzorec. S tem bomo zmanjšali ovire in lažje dosegli 

kupce ter s tem postopoma povečali prodajo (Fenn 2012).  

4.3.9 Spremembe okoliščin ljudem omogočajo, da spremenijo svoje odločitve  

Spremembe okoliščin ljudem omogočajo, da spremenijo svoje odločitve brez strahu, da bi bili 

pri tem obravnavani kot neodločljivi (oziroma neskladni). Če imamo priložnost, da 

komuniciramo z nekom, ki je predhodno že izbral izdelek našega konkurenta, mu je potrebno 

ponuditi priložnost, da premisli. Nove ponujene okoliščine lahko pripeljejo stranko do 

ponovne oziroma drugačne odločitve o nakupu. Nove okoliščine lahko namreč ponujajo 

možnost, da stranka brez sramu spremeni svoje mnenje. V tem primeru je potrebno zasnovati 
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okoliščine tako, da se stranka ne bo počutila, da je sprejela napačno odločitev, ko se je 

odločila za produkt konkurenta (Fenn 2012).  

Pomembno je tudi, da ne izpostavljamo sebe kot tržnika v ospredje. Prekomerno hvaljenje ni 

dobro. Pomembno je nameniti več časa pogovoru o tem, kako lahko pomagamo naši stranki 

(Resnik 2013). 

4.3.10 Prosite ljudi za pomoč, saj jih bo to naredilo bolj odprte 

V naravi človeka je, da radi pomagamo. To je namreč temeljni pristop, da se ljudje 

povezujemo. Če stranko vprašamo po njihovem mnenju, lahko pri njej spodbudimo občutek, 

da je resnično vredna. Prav tako je pomembno, da vprašamo stranko, kakšno mnenje ima o 

našem produktu oziroma kako lahko izboljšamo našo storitev (Fenn 2012).  

4.3.11 Imejte v mislih, da nižja izhodiščna cena (lahko) pritegne višje ponudbe 

Porabljen čas in trud za uresničevanje želenega lahko pomeni stopnjo blokade. Če porabite 

čas pri postavitvi nizke cene, boste morda lahko pridobili več, kot ste predvidevali. Najbolje 

je, da odpravimo finančne ovire za vstop na trg tako, da spodbudimo ljudi, da spoznajo naš 

produkt in jim nato kasneje ponudimo dodatne produkte višje vrednosti, ki pa so tudi dražji 

(Fenn 2012).  

Nevroznanost ugotavlja, da je neprijetnost oziroma bolečina najbolj povezana s ceno. Ne v 

absolutnem smislu, ampak se bolečina aktivira v smislu »pravičnosti« oziroma 

»nepravičnosti«. Torej, ali neka cena opravičuje nakup ali ne. Tako je zelo pomembno, kako 

bomo predstavili ceno. Slaba definicija cene lahko namreč stranko odžene. Ceno je potrebno 

definirati tako, da ne sproži »bolečine« v možganih (Corcoran b. l.).  

4.3.12 Imejte v mislih, da imajo ljudje radi urejene cenike 

Strukturirane informacije in cene o ponujenih produktih predstavljajo privlačnejšo, 

prepričljivo in lažjo pot za stranko pri izbiri in s tem svoji odločitvi (Fenn 2012). 

Dve osnovni gonili vedenja in vseh odločitev sta »poiskati zadovoljstvo« ter se »izogniti 

bolečini«. Kot navaja Corcoran (b. l.), Kevin Hogan govori o tem, da se večina ljudi odzove 

na strah pred izgubo veliko bolj in na globlji način, kakor bi se odzvala, če bi se povečala 

določena pridobitev oziroma dobiček. Tako lahko sklepamo, da se potrošnik osredotoča na to, 

da ni oškodovan. Le tako se namreč lahko počuti dobro.  
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5 NEVROZNANSTVENE METODE IN TEHNOLOGIJA  

Poglavje združuje predstavitev najpogosteje omenjenih nevroznanstvenih metod in tehnologij 

(ki se pri tem uporabljajo), na katerih v veliki meri temeljita tako nevroekonomija kot tudi 

nevromarketing. Zaradi prepletanja vseh predstavljenih področij se opisane metode in 

tehnologije mnogokrat pojavijo tudi pri raziskovanjih v vedenjski ekonomiji. 

5.1 Metode 

Znanstvene tehnologije niso le orodja, ki jih znanstveniki uporabljajo za raziskovanje 

področja interesa. Nova orodja določajo tudi nova znanstvena področja, hkrati pa brišejo meje 

znanega. Tako kot na primer teleskop, ki je astronomijo povzdignil v znanost iz čiste 

kozmološke špekulacije. Prav tako je iznajdba mikroskopa omogočila napredek v biologiji. 

Enako se dogaja na področju ekonomije. Ekonomija se spopada z nenehnimi preoblikovanji 

zaradi znanstvenih orodij, kot so na primer matematične metode, ekonometrika in metode 

simulacije. Novi trendi v ekonomiji jasno nakazujejo na pojav nevroznanosti ter novih 

psiholoških metod, ki brišejo meje ekonomije in psihologije (Camerer, Loewenstein in Prelec 

2005, 11−12).  

5.1.1 Slikanje možganov 

Slikanje možganov (angl. brain imaging) je trenutno najbolj priljubljeno nevroznanstveno 

orodje oziroma metoda. Z njo (lahko) primerjamo ljudi, ki opravljajo različne naloge. Te so 

razdeljene na eksperimentalne (angl. experimental task) in nadzorne naloge (angl. control 

task). S slikanjem možganov pridobivamo slike delovanja možganov, ki jih lahko 

primerjamo, medtem ko subjekt opravlja dane naloge. S pomočjo slikanja možganov 

ugotovimo aktivnosti, ki se odvijajo v določenih območjih možganov (Camerer, Loewenstein 

in Prelec 2005, 12). 

Najosnovnejše in najbolj znane metode slikanja možganov so (Camerer, Loewenstein in 

Prelec 2005, 12): 

− elektroencefalografija (angl. electro-encephalogram – EEG); 

− pozitronska emisijska tomografija (angl. positron emission topography – PET) in 

− funkcionalna magnetna resonanca (angl. functional magnetic resonance imaging – fMRI).    

Najstarejša metoda je elektroencefalografija (EEG). Pri uporabi omenjene metode pritrdimo 

t. i. elektrode na lasišče. Elektrode zaznajo aktivnosti stimulacije oziroma (vedenjske) 

izvabljene odzive (angl. event related potentials – ERP) (Camerer, Loewenstein in Prelec 

2005, 12).  
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Metoda pozitronska emisijska tomografija (angl. positron emission topography – PET) je prav 

tako stara tehnika v hitro se spreminjajočem časovnem okviru nevroznanosti, a vendar zelo 

uporabna. Metoda PET meri pretok krvi v možganih. S tem lahko izmerimo možgansko 

aktivnost, kajti v trenutku, ko se poveča aktivnost v določenem segmentu možganov, se na 

omenjenem področju poveča tudi stopnja krvi (Camerer, Loewenstein in Prelec 2005, 12). 

Kot zadnjo (najosnovnejšo) metodo se omenja metodo funkcionalne magnetne resonance 

(angl. functional magnetic resonance imaging – fMRI). Omenjena metoda je najnovejša, 

hkrati pa tudi najpopularnejša. S pomočjo navedene metode sledimo pretoku krvi v možganih 

in hkrati s pomočjo magnetne resonance merimo stopnjo kisika v krvi (angl. blood 

oxygenation level dependent – BOLD signals). Funkcionalna magnetna resonanca se tako 

pogosto uporablja za preučevanje operativne organizacije človeških možganov, vendar pa 

natančne relacije med izmerjeno aktivnostjo in osnovno živčno dejavnostjo ni (Camerer, 

Loewenstein in Prelec 2005, 12; Logothetis idr. 2001, 150). 

Kot smo že zapisali, je metoda fMRI trenutno najbolj uporabljena metoda. Vendar je potrebno 

vedeti, da ima vsaka metoda prednosti in slabosti. EEG na primer poseduje odlično časovno 

resolucijo, ki je reda in velikosti milisekunde. Je edina metoda, ki neposredno spremlja 

nevronske aktivnosti. Vendar je omenjena metoda ohlapna prav zaradi dejstva, da lahko meri 

samo nevronske aktivnosti. Tako je pri razvoju omenjenih metod igral ključno vlogo razvoj 

interpolacijskih metod. Zelo pomembno je združevanje EEG metode in fMRI metode. S tem 

lahko merimo zunanje in notranje možganske signale istočasno. Pridobljene podatke tako z 

vidika statistike lažje obravnavamo. Z vidika ekonomije ima metoda EEG velike prednosti. 

Za EEG je namreč značilna relativna nevsiljivost in prenosljivost. Prenosljivost bo v 

prihodnosti dosegla točko, ko bo možno nevsiljivo izmeriti aktivnost ljudi, medtem ko bodo 

opravljali vsakdanja opravila. Za razliko od EEG metodi PET in fMRI zagotavljata boljšo 

prostorsko ločljivost, vendar pa imata slabšo časovno resolucijo. Kri se namreč v območju 

nevronske aktivnosti pojavi s stohastičnim zamikom nekaj sekund pri metodi fMRI in minuto 

pri PET metodi (Camerer, Loewenstein in Prelec 2005, 12). 

Montague in drugi (2002, po Camerer, Loewenstein in Prelec 2005, 12) navajajo, da slikanje 

možganov zagotavlja le surov posnetek možganov. Nevronski procesi se pojavijo na 0,1-

milimetrski lestvici v 100 milisekundah, vendar pa je časovna ločljivost skenerja le 3 

milimetre in več sekund. Večkratni poskusi lahko tvorijo sestavljene slike, vendar pa to 

omejuje eksperimentalno oblikovanje. Omenjena tehnologija se hitro izboljšuje. Tako na 

plano prihajajo hibridne tehnike, ki so sestavljene iz prednosti tehnik različnih metod. Prav 

tako so že razvite tehnike, ki lahko hkrati skenirajo več možganov (angl. hyperscanning). S 

tem lahko proučujemo razlike aktivnosti večplastnih možganskih ravni.   
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5.1.2 Merjenje posameznega nevrona 

Celo najboljše tehnike slikanja možganov merijo samo aktivnosti, ki so tokokrožne in 

sestavljene iz več tisoč nevronov. Če želimo izmeriti aktivnost posameznega nevrona (angl. 

single-neuron measurement), je potrebno v možgane vstaviti drobne elektrode. Posamezne 

študije merjenja posameznih nevronov so nas privedle do presenetljivih ugotovitev, ki so 

pomembne tudi za področje ekonomije. Zaradi vstavljanja žic v možgane je trenutno izvajanje 

metode posameznega merjenja nevrona omejeno v večini primerov le na živali (Camerer, 

Loewenstein in Prelec 2005, 12−13).  

MacLean (1990, po Camerer, Loewenstein in Prelec 2005, 13) navaja, da so izsledki študij, ki 

so bile izvedene s poskusi na živalih, relevantni tudi za človeka. Možganske strukture in 

funkcije nehumanih sesalcev so zelo podobne človeškim (ljudje smo po genetski sestavi zelo 

podobni več vrstam opic). Nevroznanstveniki pogosto delijo možgane po surovih regijah, ki 

odražajo kombinacijo evolucijskega razvoja, funkcije in fiziologijo. Najpogosteje se možgani 

delijo na plazilski del možganov (angl. reptilian brain), ki je odgovoren za osnovne funkcije 

preživetja, kot so dihanje, spanje in prehranjevanje; del možganov, imenovan možgani sesalca 

(angl. mammalian brain), ki zajema nevronske enote povezane s čustvi; in človeški del 

možganov (angl. homind), ki zajema tako imenovane višje funkcije, kot so jezik, zavest in 

zmožnost dolgoročnega načrtovanja.   

Ker je bila metoda merjenja posameznega nevrona usmerjena in omejena samo na živalih, je 

bilo merjenje uspešno samo na področju osnovnih čustev in osnovnih življenjskih funkcij. 

Meritve procesov na višji ravni, katere premore človek, še niso obrodile mnogo rezultatov 

(Camerer, Loewenstein in Prelec 2005, 13).    

5.1.3 Električna stimulacija možganov 

Električna stimulacija možganov (angl. electrical brain stimulation – EBS) je še ena izmed 

metod, ki je omejena na poskuse z živalmi. Psihologa Olds in Milner (1954, po Camerer, 

Loewenstein in Prelec 2005, 13) sta odkrila, da v kolikor stimuliramo možgane podgan s 

kratkimi električnimi impulzi, se te učijo in izvajajo naloge. Stimulativne impulze podgane in 

ostali vretenčarji (vključno s človekom) dojemajo kot nagrado, zato se močno trudijo 

dodeljene naloge izvesti. Če bo podgana dobila večjo serijo EBS impulzov, bo skakala čez 

električne ovire, prav tako pa se bo odpovedala edini dnevni priložnosti, da je in pije oziroma 

se pari. Živali v zameno za EBS impulze tudi trgujejo. Na primer, ko so lačne, v zameno za 

hrano zahtevajo več EBS impulzov. Tako se odpovejo hrani, ko so lačne.  

Mendelson (1967, po Camerer, Loewenstein in Prelec 2005, 13) navaja, da električna 

stimulacija na posebnih mestih možganov pogosto izvabi obnašanja, kot so prehranjevanje in 

pitje. Wise (1996, po Camerer, Loewenstein in Prelec 2005, 13) pa dodaja, da veliko 
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zlorabljene droge, kot je kokain, amfetamin, heroin in konoplja, zniža prag potrebe po EBS 

impulzih. 

5.1.4 Psihopatologija in poškodbe možganov 

Kronične duševne bolezni (na primer shizofrenija), razvojne motnje (na primer avtizem), 

degenerativne bolezni živčnega sistema ter nesreče in kapi lokalnih predelov oziroma regij 

možganov nam pomagajo razumeti, kako delujejo možgani. Ko določen bolnik z znano 

poškodbo na območju X opravi nalogo slabše od normalnih bolnikov ter opravi določene 

druge naloge enako dobro, je mogoče sklepati, da območje X opravlja posebne naloge. 

Bolniki, ki so prestali nevrokirurški poseg, kot na primer lobotomija (ki se je včasih 

uporabljala za zdravljenje depresije), oziroma so bili deležni radikalne razpolovitve možganov 

(skrajni poseg za zdravljenje epilepsije), so prispevali velik zalogaj podatkov k znanosti 

(Camerer, Loewenstein in Prelec 2005, 13). 

Metoda transkranialne magnetne stimulacije (angl. transcranial magnetic stimulation – TMS) 

je relativno nova metoda. Z njo dosežemo prekinitve delovanja možganov v določenih delih. 

Je razlika v kognitivnem in vedenjskem delovanju, ki nam zaradi motenj posreduje namige, 

kateri deli kontrolirajo živčne funkcije. TMS v primerjavi s slikanjem možganov ponuja 

teoretično prednost, ki se kaže v dejstvu, da neposredno vodi v vzročno sklepanje o možganih. 

Tehnike slikanja možganov nam ponujajo le dokaze, ki temeljijo na asociacijah. Na žalost je 

uporaba TMS trenutno omejena. Prav tako spada med sporne metode, saj lahko izzove 

epileptične napade, ki imajo lahko dolgoročne negativne učinke (Camerer, Loewenstein in 

Prelec 2005, 13−14).  

5.1.5 Psihofizično merjenje 

Psihofizično merjenje (angl. psychophysical measurement) spada med stare tehnike merjenja 

psihofizioloških kazalnikov, kot so srčni utrip, krvni tlak, galvanski odziv kože in dilatacija12
 

učencev. Te meritve so enostavne, hitre, prenosljive in niso vsiljive. Slaba stran je nihanje 

meritev iz več razlogov, na primer gibanje telesa ter drugih kombinacij čustev, ki vodijo v 

podoben psihofiziološki rezultat. Rezultat čustvenih odzivov je zelo podoben. Če nas ustavi 

policija oziroma se udeležimo zmenka na slepo, je rezultat čustvenega odziva podoben. Tako 

so omenjene meritve uporabne le v kombinaciji z drugimi tehnikami oziroma so uporabne na 

pacientih, ki imajo zelo različne fiziološke reakcije (na primer sociopati, ki ne kažejo občutij 

in normalnega strahu, kadar so izpostavljeni morebitni denarni izgubi). Psihofizično merjenje 

lahko izvedemo s pritrditvijo manjših elektrod na obraz (Camerer, Loewenstein in Prelec 

2005, 14).     

                                                 

12
 Dilatacija pomeni »večanje razsežnosti telesa, raztezanje« (SSKJ 2008). 
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5.1.6 Difuzijsko tenzorno slikanje (DTI) 

Le Bihan in drugi (2001, po Camerer, Loewenstein in Prelec 2005, 14) navajajo, da difuzijsko 

tenzorno slikanje (angl. diffusion tensor imaging – DTI) spada med novejše tehnike. Tehnika 

izkorišča dejstvo, da voda hitro teče pod plaščem nevronskih aksiomov.  

Slikanje pretoka lahko hitro razkrije trajektorije
13, ki štrlijo iz ene živčne regije v drugo. 

Omenjeno lahko primerjamo z vzorcem gledanja cestnega prometa iz helikopterja. Tako 

lahko vidimo, kje so nevroni v regiji, kar je zelo uporabno pri razumevanju nevronskega 

vezja. Je pomembno dopolnilo k preprostemu slikanju dejavnosti v več regijah (z uporabo 

fMRI). Z malo sposobnosti lahko natančno določimo, katera dejavnost se zgodi prej. 

Omenjena tehnika se odlično obnese pri obdukcijah, hkrati pa ponuja veliko prednosti 

(Camerer, Loewenstein in Prelec 2005, 14).     

5.2 Tehnologija 

Marketing je poskušal izkoristiti človeško podzavest in vplivati na potrošnika z namenom, da 

kupuje njihove produkte tudi pred t. i. ero »Mad Man«. V zadnjem desetletju so se razvila 

področja nevroznanosti in znanosti marketinga. Tako se je pojavilo področje 

nevromarketinga. Današnja podjetja tako več vlagajo v tehnologijo in raziskave. Vendar pa je 

področje raziskovanja še dokaj majhno. Prav tako se pri mnogih izraža zaskrbljenost glede 

zanesljivosti in etike uporabe nevromarketinga. Tako je nevromarketing praksa, ki izkorišča 

tehnologijo za merjenje možganskih aktivnosti potrošnika z namenom razvoja novih 

produktov in komunikacije. Pri nevromarketingu predpostavljamo, da se potrošnik odloči o 

nakupu izdelka podzavestno, v delčku sekunde. Tržniki zato oblikujejo izdelke, ki bazirajo na 

nezavednih reakcijah naših možganov. S pomočjo nevromarketinga lahko z merjenjem 

obnašanja možganov odstranimo subjektiviteto in dvoumnost. Tehnike, ki jih uporabljamo pri 

omenjeni disciplini, so funkcionalna magnetna resonanca (fMRI), »steady state« topografija 

(SST), elektroencefalografija (EEG), sledenje oči (angl. eye-tracking) in galvanski odziv kože 

(angl. galvanic skin response) (Randall, 2009). 

Randal (2009) navaja primere podjetij, ki uporabljajo nevromarketinške pristope in 

tehnologijo: 

− podjetje Microsoft se poslužuje rudarjenja EEG podatkov, da bi razumelo uporabnike 

računalnikov, vključno z njihovimi občutki presenečenja, zadovoljstva in nezadovoljstva; 

− Frito – Lay je opravil študijo ženskih možganov. Namen podjetja je bil preučiti, kako se 

bolje pritožiti ženski osebi. Raziskava je pokazala, da se je bolje izogibati raztežajev, 

povezanih s krivdo ter ohranjati zdrav odnos; 

                                                 

13
 Trajektorija je »fiz. krivulja, ki jo opiše telo pri gibanju« (SSKJ 2008). 
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− Google je v navezi s podjetjem MediaVest opravil raziskavo na področju biometrije. 

Izmerili so učinkovitost direktne dostopnosti video vsebine na YouTubu v primerjavi z 

reklamnimi oglasi, ki so jih predhodno predvajali, ter šele nato omogočili ogled videa. S 

pomočjo biometrije so ugotovili, da direktna povezava, brez reklamnih oglasov, povzroča 

večje zadovoljstvo pri uporabniku; 

− Daimler je za namen reklamne kampanje žarometov vzpostavil oddelek fMRI. Namen 

oddelka je bil vzpostaviti ugoden vpliv žarometov na možgane ljudi; 

− podjetje The Weather Channel je na gledalcih izvajal poskuse z metodo EEG, metodo 

spremljanja oči in metodo dražljajev kože. Namen je bil izmeriti odziv gledalcev na tri 

predvajane promocijske oglase.  

5.2.1 Magnetna resonanca (MRI) 

Magnetna resonanca (angl. magnetic resonance imaging – MRI) je neinvazivna tehnika 

slikanja, ki proizvaja tridimenzionalne podrobne anatomske slike brez uporabe škodljivega 

sevanja. Tehnologija MRI omogoča odkrivanje in diagnosticiranje bolezni, prav tako pa lahko 

z njo spremljamo potek zdravljenja. Prefinjena tehnologija omogoča, da s pomočjo 

vzpostavljenega magnetnega polja prisilimo protone v človeškem telesu, da se uskladijo z 

vzpostavljenim poljem. To (nam) omogoča visokofrekvenčni tok. Da pridobimo sliko MRI, je 

potrebno pacienta namestiti znotraj velikega magneta (Slika 1). Da dobimo ostro in kontrastno 

sliko, si (lahko) pomagamo s snovjo gadolinij, katerega vbrizgamo pacientu. Tako povečamo 

hitrost uskladitve protonov z magnetnim poljem. Hitreje kot se protoni uskladijo, svetlejša je 

slika. Čeprav MRI ne oddaja škodljivega ionizirajočega sevanja, kot na primer CT-slikanje, je 

potrebno poudariti, da je telo med MRI-slikanjem izpostavljeno visokemu magnetnemu 

valovanju. Če ima pacient vstavljene kovinske vsadke, je lahko slikanje s pomočjo MRI 

izredno nevarno (National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering 2013, 1). 

 

Slika 1: Magnetna resonanca - MRI 

Vir: Siemens Corporation 2015. 
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5.2.2 Funkcionalna magnetna resonanca (fMRI) 

Funkcionalna magnetna resonanca (functional magnetic resonance imaging – fMRI) 

predstavlja specializirano tehnologijo MRI, ki je namenjena opazovanju možganskih struktur. 

S pomočjo fMRI lahko ugotovimo aktivnosti možganov in natančno lociramo mesto, na 

katerem se zaznana aktivnost vrši, če opazovan subjekt izvaja različne kognitivne naloge. 

fMRI se uporablja za napredno raziskovanje razumevanja delovanja možganov in ponuja 

nove potencialne standarde nevrokirurgije. Samo delovanje fMRI se ne razlikuje od MRI. Na 

podlagi vzpostavljenega magnetnega polja prisilimo protone v človeškem telesu, da se 

uskladijo z vzpostavljenim poljem protonov. Razlika je samo v tem, da fMRI beleži tudi 

stopnjo kisika v posameznem delu aktiviranih možganov (National Institute of Biomedical 

Imaging and Bioengineering 2013, 1). Slika 2 prikazuje barvno sliko možganov, pridobljeno s 

tehnologijo MRI oziroma fMRI. 

 

Slika 2: Barvna slika možganov s pomočjo slikanja s tehnologijo MRI 

Vir: Tompkinson b. l. 

5.2.3 Elektroencefalografija (EEG) 

Klinični psihologi skušajo že mnogo let s pomočjo psiholoških testov razumeti, kaj imajo »na 

umu« njihove stranke. Sodobna tehnologija elektroencefalografije (angl. electro-

encephalogram EEG) razblinja mit o nedosegljivosti in neposrednem pregledu delovanja 

možganov. Prvi EEG je razvil nemški psihiater Hans Berger leta 1920. Razvil ga je z 

namenom, da izmeri energijo, ki se proizvede v možganih. Leta 1924 je prvič izvedel poskus 

na človeških možganih 17-letnega fanta. EEG je razvit že skoraj stoletje, vendar pa je večjo 

uporabo omogočila šele današnja, naprednejša tehnologija. Današnji EEG beleži aktivnosti 

možganov s pomočjo elektrod, pritrjenih na lasišču (Slika 3). Nevroni proizvajajo šibek 

električni tok, ki ga EEG izmeri. EEG bere in zapisuje zaznane električne impulze od 250- do 

2000-krat v minuti. Na podlagi izmerjenih podatkov izriše graf, ki prikazuje »možganske 

valove«. EEG se uporablja predvsem za diagnosticiranje epilepsije, narkolepsije in motenj 
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spanja. V zadnjih dveh desetletjih se je tehnologija EEG-ja močno izboljšala. Tehnologija 

procesiranja računalnikov je postala zmogljiva in predstavlja pomembno orodje, ki se 

izpopolnjuje in postaja vse bolj napredno (Muller 2014).  

 

Slika 3: Tehnologija EEG 

Vir: Neurologie Oberaargau, b. l. 

5.2.4 Eye-tracking 

Eye-tracking je tehnika sledenja očesa. Temelji na sledenju premika očesa tako, da sledi 

premiku oči z ene lokacije na drugo. Največje koristi so z metodo eye-trackinga pridobili 

raziskovalci s področja psihologije. Tehnologija jim namreč zagotavlja vpogled v reševanje 

problemov, sklepanja in duševnih posnetkov (Poole in Ball 2005, 211−219). Eye-tracking 

predstavlja tehnologijo za zaznavanje vizualne gostote pozornosti uporabnikov. Uporablja se 

predvsem v mobilnem in spletnem okolju, na področju zaznavnega marketinga. S pomočjo 

eye-trackinga lahko pridobimo zaznavne parametre premikanja oči, vendar pa ne moremo 

definirati dejanskih doživetij na ravni možganskih aktivnosti (Mkuran 2014).  

 

Slika 4: Sodobna eye-tracking tehnologija 

Vir: LC Technologies, b. l. 
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5.2.5 Tehnologija galvanske prevodnosti kože (GSR) 

Enota galvanske prevodnosti kože (angl. galvanic skin conductance – GSR) predstavlja 

tehnologijo za merjenje električne prevodnosti kože uporabnika. Tako lahko s pomočjo 

tehnologije pridobimo podatke, ki bazirajo na psihološkem stanju posameznika (Behavioural 

Research Consultancy 2015a). S pomočjo galvanskega odziva kože lahko izmerimo srčni 

utrip, izločanje znoja, stopnjo dihanja in temperaturo kože (The Neuromarketing Labs 2013). 

 

Slika 5: Tehnologija GSR 

Vir: Behavioural Research Consultancy 2015a. 

Enota GSR meri prevodnosti kože, s pomočjo vlage, ki jo sprostijo žleze lojnice. Ker so žleze 

pod kontrolo simpatičnega živčnega sistema, nam tako GSR ponuja dragoceno razumevanje 

in meritve. Tako lahko izmerimo uporabnikovo fiziološko stanje vzburjenosti, kot je na 

primer pozitivno in negativno vzburjenje. Enota je tako namenjena razumevanju stimulacij, ki 

jih proizvedemo v trenutku, ko je uporabnik vzburjen. Zato je koristna za podajanje ocen v 

času občutljivih scenarijev, ko več vhodov tekmuje za pozornost uporabnikov. Podatki, ki jih 

zberemo s pomočjo GSR enote, prikazujejo vzpone in padce uporabnikove vzburjenosti. Prav 

tako lahko natančno definiramo, kaj natančno povzroča nihanje dražljajev (Behavioural 

Research Consultancy 2015a).   

5.2.6 »Steady state« topografija (SST) 

Tehnologija »steady state« topografije (angl. steady state topography – SST) temelji na 

uporabi lahke kape in očal, ki spremljajo možganske aktivnosti. Naprava beleži možganske 

impulze s pomočjo 64 elektrod 13-krat v sekundi. Tehnologija SST se uporablja pri 

spremljanju možganskih aktivnosti in reakcij možganov med predvajanjem televizijskih 

oglasov. Profesor Richard Silberstein je raziskoval uporabo SST v tržne namene že leta 1981. 

Njegove raziskave so bazirale na čistih kliničnih pristopih, namen pa je bil raziskati uporabo 

SST na področju marketinga. Danes je metoda SST na področju marketinga zelo dobro 
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poznana, saj razkriva področje marketinga in nudi odlične izkušnje, pridobljene s pomočjo 

raziskav v zadnjih 25 letih (Sutherland 2007). 

Mnoge medijske hiše tehnologijo SST uporabljajo za proučevanje vpliva medijskih stvaritev. 

Tako je na primer medijska hiša Media Plus opravila osnovno študijo nevromarketinga s 

pomočjo tehnologije SST. Temelj študije pa je bil preučitev vpliva reklam na različne ciljne 

skupine (Wahrenberger 2011).  

 

Slika 6: Tehnologija SST 

Vir: Wahrenberger 2011. 
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6 RAZISKAVA 

Poglavje je namenjeno opisu in predstavitvi raziskave. Empirični del magistrske naloge 

temelji na študijah primerov, konkretno na študijah marketinških oglasov več jezikovnih šol v 

Sloveniji. V nadaljevanju so predstavljeni oglasi in njihova analiza z vidika vedenjske 

ekonomije, nevroekonomije in nevromarketinga. V oglasih smo skušali najti morebitne 

elemente področij iz teoretičnega dela in na koncu podali konkretne usmeritve, kako bi lahko 

(morebitne) manjkajoče elemente jezikovne šole vključile v analizirani oglas. Poglavje se 

tako zaključi s podanimi predlogi in rešitvami, ki (lahko) jezikovnim šolam omogočijo, da 

izoblikujejo oglas, ki bo za potrošnike bolj privlačen. 

V mesecu juliju 2014 smo osebno in preko elektronske pošte vzpostavili stik z jezikovnimi 

šolami v Sloveniji. K povabilu o sodelovanju pri raziskavi so se odzvale tri jezikovne šole, in 

sicer Berlitz, Lingula in Nista. Omenjene jezikovne šole so nam posredovale več tiskanih in 

elektronskih oglasov, namenjenih oglaševanju predvsem v tiskani obliki. Izmed prejetih 

oglasov smo izbrali tri, od vsake jezikovne šole enega. 

Za vodilo raziskave smo si zastavili naslednje raziskovalno vprašanje: 

− Kako lahko jezikovne šole v svoje poslovanje vpeljejo novejše teorije (vedenjska 

ekonomija, nevroekonomija in nevromarketing) in s pomočjo teh izboljšajo analizirane 

oglase tako, da ti postanejo privlačnejši za potrošnika? 

6.1 Analiza izbranih oglasov jezikovnih šol 

V nadaljevanju so prikazani izbrani oglasi jezikovnih šol Berlitz, Lingula in Nista. Pri izbiri 

smo se odločili za različne vrste tiskanih oglasov. Da bi odgovorili na zastavljeno 

raziskovalno vprašanje, smo oglase analizirali skozi osnovna načela vedenjske ekonomije, 

pravila vedenjske ekonomije, nasvete, kako povečati prodajo z uporabo nevroekonomije in 

kako vključiti nevromarketing v oglaševanje. 

Slika 7 prikazuje oglas jezikovne šole Berlitz, ki je namenjen predvsem širšemu oglaševanju. 

Konkretno gre za kreativo »City Lights«. Običajno so te vrste oglasov velikih velikosti, saj so 

namenjeni oglaševanju na javnih zunanjih mestih. Oglas vsebuje logotip podjetja, slogan, 

kratko ponudbo, kontaktne podatke in sliko. 
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Slika 7: Oglas jezikovne šole Berlitz 

Vir: Berlitz Slovenija 2014. 

Na sliki 8 je prikazan oglas jezikovne šole Lingula. Gre za obojestranski letak, približne 

velikosti formata A5. Sprednji del oglasa vsebuje slogan, kratko predstavitev ponudbe, sliko, 

logotip podjetja in kontaktni podatek. Zadnji del oglasa pa podrobneje predstavlja: ponudbo 

vabilo na brezplačno predstavitev, podatke o možnosti prijave, izjavo zadovoljne stranke, 

podrobnejše kontaktne podatke, vabilo k sodelovanju v nagradni igri in logotip. 
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Slika 8: Oglas jezikovne šole Lingula 

Vir: Lingula 2014. 

Slika 9 prikazuje oglas jezikovne šole Nista. Gre za enostranski plakat v velikosti približno 

50 x 35 cm, ki je namenjen predvsem oglaševanju na oglasnih deskah. Plakat vsebuje logotip 

jezikovne šole, predstavitev različnih programov, ponudbo, kontaktne podatke, slike in moto. 
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Slika 9: Oglas jezikovne šole Nista 

Vir: Nista 2014. 
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6.1.1 Analiza z vidika vedenjske ekonomije 

Poglavje je namenjeno analizi izbranih oglasov z vidika vedenjske ekonomije. Oglasi so v 

prvem delu analizirani skozi osnovna načela vedenjske ekonomije, v drugem delu pa skozi 

pravila vedenjske ekonomije. Analizi sta prikazani v Preglednici 1 in 2. 

Preglednica 1: Analiza oglasov skozi osnovna načela vedenjske ekonomije 

 Berlitz Lingula Nista 

 Da Ne Da Ne Da Ne 

Moč besede brezplačno  ü  ü    ü  

Dominantna alternativa  ü   ü  ü   

Neracionalno ocenjevanje vrednosti ü   ü    ü  

Paraliza odločanja  ü   ü   ü  

Omenitev lastnosti produkta  ü  ü   ü   

Iz slik oglasov je razvidno, da noben izmed njih ne vsebuje informacij o ceni. Iz Preglednice 1 

je razvidno, da oglasa jezikovne šole Berlitz in Nista ne vsebujeta niti namiga o morebitni 

brezplačni ponudbi (storitvi), kot narekuje prvo načelo vedenjske ekonomije (moč besede 

brezplačno). Ta namig vsebuje oglas jezikovne šole Lingula, ki omenja, da so potencialnim 

strankam na voljo brezplačne predstavitvene ure. 

Kot je razvidno iz slike oglasa, oglas jezikovne šole Berlitz ne vsebuje konkretnih informacij 

o ponudbi, zato tudi ne vsebuje dominantne alternative (Preglednica 1). Prav tako dominantne 

alternative ne vsebuje oglas jezikovne šole Lingula. Ta sicer ponuja dve različni storitvi, ki pa 

nista primerljivi. Oglas jezikovne šole Nista pa vsebuje alternativo, vendar ne gre popolnoma 

za dominantno. 

Tretje načelo vedenjske ekonomije (neracionalno ocenjevanje vrednosti) je načelo, ki ga v 

dani obliki ne moremo obravnavati v sklopu naše raziskave. Zaradi omenjenega smo 

navedeno načelo priredili na način, ki nam omogoča, da ga vključimo v raziskavo 

(Preglednica 1). Pri načelu gre za percepcijo ljudi, da je dražji izdelek tudi boljši. V našem 

primeru smo načelo zato preuredili tako, da smo imeli v mislih, kateri oglas izgleda bolj ali 

manj profesionalno oblikovan. Oglasa jezikovne šole Berlitz in Lingula smo tako ocenili kot 

bolj profesionalno oblikovana kot oblikovanje oglasa jezikovne šole Nista. Ocenjevali smo na 

osnovi sloga pisave, izbire vključenih slik, kvalitete prikaza in slik, barv ipd. 

Iz Preglednice 1 je razvidno, da noben izmed analiziranih oglasov jezikovnih šol ne vsebuje 

načela Paraliza odločanja. To pomeni, da oglasi ne vsebujejo preveč možnosti izbire. 

Preglednica 1 prikazuje, da oglas jezikovne šole Berlitz ne vsebuje podatka o lastnosti 

storitve, ki jo ponujajo. Prav tako je razvidno, da oglasa preostalih dveh jezikovnih šol te 

podatke vsebujeta. Konkretno, oglas Lingule vsebuje kratko predstavitev jezikovnih tečajev 
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za otroke (za osnovnošolce in predšolske otroke), oglas Niste pa predstavitev počitnic in 

poletnega jezikovnega kampa. 

Preglednica 2: Analiza oglasov skozi pravila vedenjske ekonomije 

 Berlitz Lingula Nista 

 Da Ne Da Ne Da Ne 

Ne obremenite potrošnikov s preveč 

izbire. 
 ü   ü   ü  

Razmislite o pozicioniranju najbolj 

dobičkonosnih možnostih. 
 ü   ü  ü   

Pomagajte potrošnikom, da 

sprejmejo hitre in preproste 

odločitve. 

ü   ü    ü  

Spodbudite potrošnike, da 

prevzamejo lastništvo nad storitvami. 
 ü  ü    ü  

Osredotočite se na zagotavljanje 

nepozabnih trenutkov. 
ü   ü    ü  

Uporabite moč zapomnljivih 

namigov. 
ü   ü    ü  

Spodbudite družbene norme.  ü   ü   ü  

Iz Preglednice 2 je razvidno, da noben izmed oglasov jezikovnih šol ne vsebuje prekomerne 

obremenitve za potrošnika iz vidika izbire. Oglas jezikovne šole Berlitz sploh ne ponuja 

nikakršne konkretne ponudbe, oglas jezikovne šole Lingula ponuja le dve enostavni možnosti 

izbire (za učenje različnih jezikov), slednje velja tudi za oglas jezikovne šole Nista. 

Iz vidika pozicioniranja najboljših možnosti je bilo razvidno, da le oglas jezikovne šole Nista 

omenjeno izpolnjuje (Preglednica 2). Namreč, oglas jezikovne šole Berlitz ne ponuja 

nikakršne ponudbe, oglas jezikovne šole Lingula pa ponuja pakete, ki med sabo (iz vidika 

pravila) niso popolnoma primerljivi (jezikovni tečaji za predšolske otroke in jezikovni tečaji 

za osnovnošolce). Oglas jezikovne šole Nista, na drugi strani, pa ponuja dve različni ponudbi: 

poletni jezikovni kamp in jezikovne počitnice v Angliji, pri čemer je opis in predstavitev 

ponudbe poletnega jezikovnega kampa na prvem mestu. Prav tako je ta ponudba enostavneje 

prikazana, zapisana z večjo pisavo in podrobneje predstavljena. 

Kot je razvidno iz Preglednice 2, sta oglasa jezikovnih šol Berlitz in Lingula oblikovana tako, 

da potencialnim potrošnikom pomagata, da sprejmejo enostavne in hitre odločitve. To 

pomeni, da sta oglasa enostavna in nista zasičena z (nepotrebnimi) informacijami. Imata svoj 

namen, ki je jasno prikazan. Oglas jezikovne šole Nista pa je (lahko) za potrošnika utrujajoč, 

saj vsebuje preveč informacij. 
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Preglednica 2 prikazuje, da oglasa jezikovnih šol Berlitz in Nista z nikakršnim namigom ne 

spodbujata potrošnikov, da prevzamejo lastništvo nad njihovimi storitvami. Oglas jezikovne 

šole Lingula pa omenjeno pravilo vsebuje. Namreč, iz oglasa Lingule je razvidno povabilo, da 

se udeležijo brezplačnih predstavitvenih ur, kar predstavlja večjo možnost, da se bo 

potencialni potrošnik odločil za njih, ko bo tudi sam dejansko spoznal, kaj ponujajo. 

Iz Preglednice 2 je razvidno, da sta oglasa jezikovnih šol Berlitz in Lingula oblikovana tako, 

da si ju potrošnik zapomni oziroma ustvarjata zapomnljive trenutke; konkretno, oglas 

jezikovne šole Berlitz s sliko ženske, poslikane z različnimi zastavami, in oglas jezikovne šole 

Lingula z barvami in sliko oziroma karikaturo razigranega otroka. Oglas jezikovne šole Nista, 

na drugi strani, pa ne vsebuje izstopajočega ali zapomnljivega trenutka. 

Pravilo »Uporabite moč zapomnljivih namigov.« se v primeru naše raziskave povezuje s 

predhodnim pravilom, zato so rezultati analize na tem mestu enaki. Oglasa jezikovnih šol 

Berlitz in Lingula vsebujeta namige, po katerih lahko prepoznamo njihovo blagovno znamko, 

medtem ko oglas jezikovne šole Nista tega ne vsebuje.  

Iz Preglednice 2 je razvidno, da noben izmed oglasov ne spodbuja družbenih norm. Potrošniki 

tako iz oglasov ne morejo razbrati, da podjetje spodbuja družbene norme. Potencialni 

potrošniki torej s pregledom oglasov ne morejo pridobiti občutka, da bodo z nakupom tudi 

sami prispevali k boljši družbi. 

6.1.2 Analiza z vidika nevroekonomije 

Poglavje je namenjeno analizi izbranih oglasov z vidika nevroekonomije. Oglasi so v 

nadaljevanju tako analizirani skozi nasvete nevroekonomije. 

Preglednica 3: Analiza oglasov skozi nasvete nevroekonomije 

 Berlitz Lingula Nista 

 Da Ne Da Ne Da Ne 

Umestitev izdelka  ü   ü   ü  

Razdelitev cene  ü   ü   ü  

Združitev izdelkov (paketi)  ü  ü   ü   

Neposredno nagovarjanje potrošnika ü   ü   ü   

Uporabljanje besede novo  ü   ü   ü  

Uporabljanje besede brezplačno  ü  ü    ü  

Uporabljanje besede garantirano  ü   ü   ü  

Iz Preglednice 3 je razvidno, da na analiziranih oglasih jezikovnih šol ni mogoče razbrati 

umestitve ponujenih storitev. Ker oglasi ne vsebujejo cen storitev, to sploh ni mogoče. Prav 

tako analizirani oglasi ne vsebujejo možnosti razdelitve cene. 
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Preglednica 3 prikazuje, da jezikovni šoli Lingula in Nista ponujata pakete, v katerih so 

združene različne storitve. Jezikovna šola Lingula na svojem oglasu ponuja dva paketa 

oziroma jezikovna tečaja, ki sta sestavljena iz več obiskov oziroma kontaktnih ur. Prav tako 

ponuja tudi možnost vključitve dodatne storitve (kombinacija z metodo CLIL). Jezikovna šola 

Nista prav tako ponuja pakete, ki pa vsebujejo različne storitve (na primer paket poletni 

jezikovni kamp v Kopru vsebuje lekcije oziroma jezikovna tečaja, varstvo otrok in 

aktivnosti). Oglas jezikovne šole Berlitz ne vsebuje nobene konkretne ponudbe, zato tudi ne 

vsebuje morebitnih paketov. 

Iz Preglednice 3 je razvidno, da vsi oglasi jezikovnih šol neposredno nagovarjajo 

potencialnega potrošnika. Berlitz nagovarja potrošnika s frazo: »Izkoristite jesenske 

ugodnosti!« Lingula nagovarja potrošnike na več mestih, na primer: »Preverite urnik.«, 

»Sodelujte v nagradni igri in osvojite dve letalski vozovnici.« itd. Jezikovna šola Nista pa na 

analiziranem oglasu nagovarja potrošnike z naslednjimi frazami: »Starši, ne dopustite, da vaši 

otroci […]«, »Ne zamudite vpisa!«, »Izberite si enega izmed 6 kampov […]« itd. 

Preglednica 3 prikazuje, da noben izmed analiziranih oglasov jezikovnih šol ne vsebuje 

besede novo in besede garantirano. Prav tako analizirana oglasa jezikovnih šol Berlitz in 

Nista ne vsebujeta besede brezplačno, medtem ko jo oglas jezikovne šole Lingula vsebuje. 

Jezikovna šola Lingula namreč potencialne stranke vabi na brezplačne predstavitvene ure. 

6.1.3 Analiza z vidika nevromarketinga 

Poglavje je namenjeno analizi izbranih oglasov z vidika nevromarketinga. Oglasi so v tem 

poglavju tako analizirani skozi nasvete nevromarketinga. 
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Preglednica 4: Analiza oglasov skozi nasvete nevromarketinga 

 Berlitz Lingula Nista 

 Da Ne Da Ne Da Ne 

Uporabite moč čustev. ü   ü   ü   

Ustvarite vtis pomanjkanja. ü    ü  ü   

Prilagodite učinek črede.  ü  ü   ü   

Upoštevajte pravilo, da preveč 

možnosti povzroča trenja. 
ü   ü    ü  

Imejte v mislih, da majhno darilo 

spodbudi kupca, da se bo še vrnil. 
 ü  ü    ü  

Upoštevajte dejstvo, da osebna 

sporočila ustvarjajo višjo stopnjo 

odziva. 

ü   ü   ü   

Upoštevajte kombinacijo darila in 

poosebljanja. 
 ü  ü   ü   

Imejte v mislih, da prošnja za 

majhno uslugo vodi do izpolnitve 

večjih uslug. 

 ü  ü    ü  

Spremembe okoliščin ljudem 

omogočajo, da spremenijo svoje 

odločitve. 

 ü   ü   ü  

Prosite ljudi za pomoč, saj jih bo to 

naredilo bolj odprte. 
 ü   ü   ü  

Imejte v mislih, da nižja izhodiščna 

cena (lahko) pritegne višje ponudbe. 
 ü   ü   ü  

Imejte v mislih, da imajo ljudje radi 

urejene cenike. 
 ü   ü   ü  

Iz Preglednice 4 je razvidno, da so jezikovne šole v analiziranih oglasih upoštevale prvi 

nasvet z vidika nevromarketinga, ki je uporaba moči čustev. Jezikovna šola Berlitz tako pri 

potencialnem potrošniku spodbuja čustva (na primer veselje, radovednost) s sliko, na kateri je 

rahlo nasmejana ženska. Jezikovna šola Lingula spodbuja čustva, kot so na primer veselje, 

sreča in zadovoljstvo, s sliko oziroma karikaturo razigranega otroka. Jezikovna šola Nista pa 

čustva pri potencialnih potrošniki spodbuja z več slikami, na katerih so zadovoljni in veseli 

otroci. 

Preglednica 4 prikazuje, da jezikovni šoli Berlitz in Nista na izbranih oglasih ustvarjata vtis 

pomanjkanja. Konkretno, jezikovna šola Berlitz vabi potrošnike, da izkoristijo jesenske 

ugodnosti, kar pomeni, da so ponudba oziroma ugodnosti časovno omejene. Jezikovna šola 

Nista pa vtis pomanjkanja ustvarja s frazo »Ne zamudite vpisa.«, ki predstavlja časovno 
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omejitev, in z omejenim številom mest v skupini, ki jih je maksimalno 15. Jezikovna šola 

Lingula na izbranem oglasu ne ustvarja vtisa pomanjkanja. 

Iz Preglednice 4 je razvidno, da sta jezikovni šoli Lingula in Nista v analizirani oglas vključili 

učinek črede. Jezikovna šola Lingula ima namreč na oglasu izpoved zadovoljne stranke 

(konkretno zadovoljnega starša), jezikovna šola Nista pa ima na svojem oglasu mnogo slik iz 

predhodnih podobnih tečajev oziroma kampov in počitnic. Jezikovna šola Berlitz v svoj oglas 

ni vključila učinka črede. 

Iz Preglednice 4 lahko razberemo, da jezikovni šoli Berlitz in Lingula upoštevata pravilo 

nevromarketinga, ki pravi, da preveč možnosti povzroča trenja. Oglas jezikovne šole Berlitz 

je sestavljen in oblikovan enostavno, ni predolg in vsebuje elemente vizualizacije. Podobno 

velja za oglas jezikovne šole Lingula. Oglas jezikovne šole Nista pa je na drugi strani precej 

(vsebinsko) zapleten, vsebuje mnogo informacij in besed, ki so sekundarnega pomena. 

Iz Preglednice 4 in oglasov jezikovnih šol Berlitz in Nista ni razvidno, da bi upoštevali nasvet 

nevromarketinga, ki pravi, da darilo spodbudi potrošnika, da se le-ta še vrne. Jezikovna šola 

Lingula pa na oglasu ponuja tako možnost sodelovanja v nagradni igri (v kateri lahko osvojite 

darilo), kot tudi brezplačne predstavitvene ure, preko katerih jezikovna šola deli svoje znanje. 

Nasvet nevromarketinga, da osebna sporočila ustvarijo višjo stopnjo odziva, lahko povežemo 

z nasvetom nevroekonomije – neposredno nagovarjanje potrošnika. Tako je iz Preglednice 4 

razvidno, da vsi oglasi jezikovnih šol upoštevajo nasvet nevromarketinga o osebnih sporočilih 

(dodaten opis najdete v poglavju 6.1.2 Analiza z vidika nevroekonomije).  

Berlitz v svojem oglasu ne upošteva nasveta kombinacije darila in poosebljanja, medtem ko 

jezikovni šoli Lingula in Nista omenjeni nasvet upoštevata (Preglednica 4). Konkretno, 

jezikovna šola Lingula ponuja brezplačne predstavitvene ure in možnost pridobitve darila v 

nagradni igri, jezikovna šola Nista pa ponuja varstvo otrok po končanem in pred začetkom 

pouka.  

Iz Preglednice 4 je razvidno, da iz oglasov jezikovnih šol Berlitz in Nista ni mogoče razbrati, 

da bi potrošnike prosili za majhno uslugo. Jezikovna šola Lingula, na drugi strani, pa 

potrošnike vabi (na nek način prosi za uslugo), da se jim pridružijo na Facebooku.  

Nobena izmed jezikovnih šol na svojem oglasu ne prosi ljudi za pomoč (Preglednica 4). To 

pomeni, da nobena izmed šol v oglas ni vključila na primer vprašanja po mnenju o njihovih 

storitvah, oglasu ipd. 

Ker noben oglas ne vsebuje cen o ponujenih storitvah (Preglednica 4), lahko trdimo, da v tem 

primeru jezikovne šole ne upoštevajo nasveta nevromarketinga o tem, da nižja izhodiščna 

cena (lahko) pritegne višje ponudbe. 
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Nasvetov »Spremembe okoliščin ljudem omogočajo, da spremenijo svoje odločitve.« in 

»Imejte v mislih, da imajo ljudje radi urejene cenike.« (Preglednica 4), v našo raziskavo ne 

moremo vključiti, saj je za analizo le-teh potreben dejanski stik med (različnimi) ponudniki in 

strankami. 

6.2 Diskusija in predlogi za izboljšanje 

Poglavje je namenjeno utemeljitvi predhodno predstavljene analize izbranih oglasov 

jezikovnih šol. Za vsak oglas bomo posebej podali subjektivno mnenje in predloge za 

(morebitno) izboljšanje oglasov, ki bodo temeljili na predhodni analizi.  

6.2.1 Oglas jezikovne šole Berlitz 

Iz vidika osnovnih načel in pravil vedenjske ekonomije je moč opaziti, da jezikovna šola 

Berlitz in njen izbrani oglas večino načel in pravil ne vsebuje, kar pa, kot bomo videli, ni 

nujno slabo. Analiza je pokazala, da Berlitz v svojem oglasu ni upošteval moči besede 

brezplačno. Menimo, da bi bilo za pritegnitev pozornosti večjega števila potencialnih 

potrošnikov smiselno vsaj nakazati na nekaj brezplačnega, kar čaka potrošnike v primeru 

odziva na ponudbo. Skozi analizo smo ugotovili, da oglas ne vsebuje dominantnih alternativ. 

Ker oglas ne vsebuje niti kakšne ponudbe, menimo, da bi z vključitvijo le-te v oglas lahko 

pridobili na stopnji povpraševanja. Predstavitev ponudbe in dominantne alternative lahko pri 

potencialnemu kupcu izpade kot dobra kupčija ter zato vzpodbudi večje povpraševanje. Prav 

tako bi na tem mestu v oglas lahko pozicionirali najbolj dobičkonosno možnost. Smo pa v 

oglasu jezikovne šole Berlitz zaznali načelo »neracionalnega ocenjevanja vrednosti«, in sicer 

skozi oblikovno podobo oglasa, ki je oblikovana tako, da si jo potrošnik zlahka zapomni. Ker 

ne vemo, ali gre za dražje storitve ali ne, smo navedeno načelo obravnavali z vidika vizualne 

podobe in vizualne percepcije dojemanja oglasa. Oglas smo dojeli kot profesionalno 

oblikovan oziroma kot visoko kvaliteten, ki potencialnim potrošnikom pomaga, da sprejmejo 

enostavno odločitev (obiščejo ali ne obiščejo jezikovno šolo). Pomembno je poudariti, da 

jezikovna šola Berlitz s svojim oglasom ne zasipa potrošnika s preveč izbirami, saj mu ponuja 

le, da jih obiščejo in izkoristijo (neznane) ugodnosti. Bi pa seveda bilo smotrno, da bi v oglas 

vključili kratko predstavitev ponudbe, saj iz oglasa ni mogoče razbrati kaj točno ponujajo. 

Poleg tega je razvidno iz zadnjega načela, da lahko le omenitev lastnosti določenega izdelka 

ali storitve pri potrošniku spodbudi željo po tej lastnosti, torej po storitvi. Da pa bi spodbudili 

potrošnike, da prevzamejo lastništvo nad storitvami, ki jih ponujajo, bi lahko v oglas vključili 

tudi kakšno promocijsko gesto, kot na primer »preizkusite našo spletno aplikacijo za učenje 

jezikov«. Prav tako menimo, da bi bilo pomembno vključiti v oglas namig o tem, da šola 

spodbuja družbene norme in da lahko tudi njene stranke z vpisom prispevajo k boljši družbi 

(na primer: 10 % vpisnine bo šola namenila v dobrodelne namene). 
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Iz vidika nasvetov nevroekonomije je moč razbrati, da oglas jezikovne šole Berlitz večine 

nasvetov ne upošteva. Oglas vsebuje le neposredno nagovarjanje potrošnikov. Menimo, da bi 

bilo izmed navedenih nasvetov zelo priporočljivo vključiti razdelitev cene, pri kateri bi kratko 

in jedrnato ponudili možnost obročnega plačevanja ter ponudbo različnih paketov, glede na 

trajanje, ceno in jezike. Pri tem je vsekakor dobrodošla uporaba besed, kot so novo, 

brezplačno in garantirano. 

Skozi nasvete nevromarketinga je razvidno, da oglas jezikovne šole Berlitz upošteva nasvet o 

uporabi moči čustev, saj s sliko na oglasu spodbuja pozitivne občutke in čustva pri ljudeh, ki 

oglas zaznavajo. Prav tako je na oglasu moč zaslediti vtis pomanjkanja, ki pa se navezuje na 

časovno omejitev ponudbe, ki sporoča potencialnim potrošnikom, da imajo sedaj čas, da 

izkoristijo jesenske ugodnosti. Kot smo že predhodno zapisali, oglas ne obremenjuje 

potrošnikov s preveč navedenimi možnostmi in potencialne potrošnike nagovarja neposredno, 

zaradi česar se potrošniki počutijo pomembnejše. Priporočljivo bi bilo, da bi v oglas vključili 

učinek črede (na primer: število ugodnosti je omejeno), majhno darilo in prošnjo za manjšo 

uslugo (na primer: izpolnitev ankete, mnenje o jezikovni šoli) oziroma pomoč, saj s tem lažje 

dosežemo večji odziv potrošnikov.  

6.2.2 Oglas jezikovne šole Lingula 

Pri analiziranju oglasa jezikovne šole Lingula z vidika osnovnih načel in pravil vedenjske 

ekonomije lahko opazimo, da izbrani oglas jezikovne šole Lingula vsebuje večino načel in 

pravil. Analiza je pokazala, da je Lingula v svojem oglasu upoštevala moč besede brezplačno, 

kar lahko predstavlja pomemben dejavnik za pritegnitev pozornosti večjega števila 

potencialnih potrošnikov. Podobno kot pri oglasu jezikovne šole Berlitz smo tudi tukaj 

zaznali načelo »neracionalnega ocenjevanja vrednosti« skozi oblikovno podobo oglasa, ki je 

zlahka zapomnljiva in po našem mnenju skrbno oblikovana (izrazite in tople barve, slike, 

poudarki na pomembnih mestih ipd.). Takšen oglas namreč pomaga potrošnikom, da se lažje 

odločijo in tako sprejmejo enostavne odločitve. Prav tako oglas vključuje lastnosti ponudbe 

(ustvarjalno-igralno, zabavno, intenzivno itd.), kar pripomore k lažjemu sprejemu odločitve. 

Analiza pa je pokazala, da oglas ne vsebuje dominantne alternative. Predstavitev in vključitev 

dominantne alternative bi lahko pri potencialnih kupcih še povečala zanimanje, Lingula pa bi 

lahko s tem izkoristila priložnost ter pozicionirala svoje najbolj dobičkonosne možnosti. 

Pomembno je poudariti, da Lingula, kljub temu, da ima na svojem oglasu več kot eno 

ponudbo, s svojim oglasom ne zasipa oziroma obremenjuje potrošnikov s preveč izbirami 

oziroma možnostmi. Oglas jezikovne šole Lingula z vabilom na brezplačne predstavitvene ure 

na prijazen način spodbuja ljudi, da prevzamejo lastništvo nad njihovimi storitvami. S sliko in 

izrazitimi barvami pa oglas deluje zapomnljivo in nepozabno. Podobno kot pri oglasu 

jezikovne šole Berlitz tudi tukaj manjka namig o tem, da šola spodbuja družbene norme in da 

s sodelovanjem tudi stranke pomagajo pri doseganju boljše družbe (na primer: za vsakih 10 

vpisanih otrok bomo enemu socialno ogroženemu omogočili brezplačen tečaj). 
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Oglas jezikovne šole Lingula upošteva nasvete nevroekonomije o združitvi izdelkov oziroma 

storitev v pakete (dva različna in sestavljena paketa jezikovnih tečajev z dodatnimi 

možnostmi), neposrednem nagovarjanju potrošnikov ter uporabljanju besede brezplačno. Iz 

analize je moč razbrati tudi, da oglas ne vsebuje umestitev izdelka med druge, dražje izdelke, 

kar se nam niti ne zdi bistvenega pomena. Če bi v oglas vključili tudi ceno, bi bilo smiselno 

razmisliti o vključitvi razdelitve cene, kar pomeni, da bi potrošnike seznanili s tem, da jim 

lahko ponudijo tudi plačevanje na več obrokov. Besedi, kot sta novo in garantirano, pa bi 

lahko še dodatno izboljšali oglas z vidika nevroekonomije oziroma percepcije dojemanja 

potencialnega potrošnika, ki oglas zazna. 

Iz vidika nasvetov nevromarketinga je razvidno, da oglas jezikovne šole Lingula upošteva 

skoraj vseh prvih sedem nasvetov, ki so iz vidika tiskanih oglasov, po našem mnenju, 

najpomembnejši. Jezikovna šola Lingula je pri oblikovanju oglasa upoštevala in uporabila 

moč čustev, vključila je izpoved zadovoljne stranke, ki lahko povzroči učinek črede, v oglasu 

ni pretiravala z navajanjem možnosti ponudb, kupcu je na prijazen način ponudila darilo, 

sporočilo je oblikovala osebno ter potrošnike prosila za majhno uslugo. Pri oblikovanju 

oglasa so v jezikovni šoli izpustili le en pomembnejši nasvet, in sicer ustvarjanje vtisa 

pomanjkanja. Menimo, da bi odzivnost na oglas lahko še dodatno izboljšali z ustvarjanjem 

vtisa pomanjkanja, saj bi se potencialni potrošniki morebiti »prestrašili«, da jim bo tako 

zanimiva ponudba spolzela iz rok, v kolikor ne ukrepajo hitro. 

6.2.3 Oglas jezikovne šole Nista 

Skozi analizo lahko razberemo, da oglas jezikovne šole Nista večine osnovnih načel in pravil 

vedenjske ekonomije ne vključuje. Za razliko od ostalih dveh oglasov menimo, da je Nista v 

svoj oglas pozicionirala svojo najbolj dobičkonosno možnost. Oglas namreč, po našem 

mnenju, vsebuje dominantno alternativno, ki je poletni jezikovni kamp v Kopru. Poleg tega 

podrobno opisuje svojo ponudbo in omenja njene lastnosti. Menimo, da je ponekod ponudba 

opisana preširoko in zato tudi slabše razvidna. Jezikovna šola Nista pri oblikovanju oglasa ni 

upoštevala moči besede brezplačno. Pri tolikšni količini informacij menimo, da bi bilo 

smiselno izpostaviti tudi kakšno storitev, ki jo morebiti ponujajo brezplačno, saj bi s tem 

hitreje prepričali potencialnega potrošnika, da bi se na ponudbo odzval. Iz analize in oglasa je 

razvidno, da šola ne ponuja preveč možnosti na izbiro in tako ne povzroča paralize odločanja. 

Se pa paraliza odločanja lahko pojavi zaradi prevelikega števila informacij in zapletenosti 

oglasa, ki potrošnikom nikakor ne omogočata, da sprejme preprosto in enostavno odločitev. 

Zaradi količine in kvalitete informacij, slik (majhne slike, slabše kakovosti) ter pisave 

(žalostne barve, majhna pisava ipd.) smo pri neracionalnem ocenjevanju vrednosti prišli do 

zaključka, da gre za manj profesionalno oblikovan oglas (v primerjavi z ostalima dvema 

oglasoma). To lahko povzroči, da potrošniki dojamejo oziroma ocenijo jezikovno šolo in 

njene storitve kot slabše v primerjavi s konkurenco. Menimo, da bi lahko oglas z manjšimi 

popravki izboljšali, na primer, če bi odstranili vse nepotrebne informacije, zmanjšali število 



 

74 

 

slik in povečali njihovo velikost, spremenili slog, velikost in barvo pisave … Analiza je 

pokazala tudi, da Nista v oglasu ne poziva potrošnikov, da prevzamejo lastništvo nad 

njihovimi storitvami. Prav tako ne ustvarja zapomnljivih trenutkov oziroma namigov. Kljub 

temu, da oglas vsebuje velik logotip šole, menimo, da to ni dovolj prepoznaven namig, ki bi si 

ga potrošniki zlahka zapomnili. Z zmanjšanjem števila informacij oziroma s krajšo 

predstavitvijo ponudbe bi na oglasu lahko pridobili prostor, da bi vključili manjkajoče 

pomembnejše elemente ter oglas izboljšali tako, da bi za potrošnika postal bolj zanimiv. 

Iz vidika nasvetov nevroekonomije je moč razbrati, da oglas jezikovne šole Nista večine 

nasvetov ne upošteva. Oglas namreč vsebuje le neposredno nagovarjanje potrošnikov in 

združitev storitev v pakete. Menimo, da bi jezikovna šola v oglas lahko vključila tudi 

morebitno ponudbo o plačilu na obroke, saj, kot lahko sklepamo, počitnice v Angliji ne 

prestavljajo ravno poceni ponudbo. Prav tako bi se na oglasu lahko »pohvalili«, da gre za 

novo storitev, ki garantirano ponuja najboljši način učenja tujih jezikov za otroke oziroma 

mladostnike. Glede na vrsto ponudbe, bi bilo smiselno dodati tudi morebitno brezplačno 

storitev. 

Oglas jezikovne šole Nista upošteva nasvet nevromarketinga o uporabi moči čustev, saj s 

slikami na oglasu spodbuja pozitivna čustva pri ljudeh. V oglas je jezikovna šola Nista 

vključila tudi vtis pomanjkanja in učinek črede, ki pa brez izvirne predstavitve ne povzročita 

pravega učinka. Prav tako so upoštevali nasvet o osebnih sporočilih in kombinacijo o 

poosebljanju in darilu (varstvo otrok). Kot že zgoraj zapisano, je v oglasu jezikovne šole Nista 

moč zaznati preveč informacij, ki lahko pri potrošnikih povzročijo nepotrebna trenja. 

Menimo, da bi v oglas lahko vključili tudi naslednja dva manjkajoča nasveta: prošnjo za 

majhno uslugo in prošnjo za pomoč (na primer: povabite še prijatelje, zaupajte nam svoje 

mnenje, pridružite se nam na naši spletni strani …). 
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7 SKLEP 

Vedenjska ekonomija, nevroekonomija in nevromarketing so razvijajoča se področja, ki 

proučujejo odločitve in vedenje potrošnikov, z namenom izboljšanja napovedovanja 

potrošnikovih odločitev in namer. Namen magistrske naloge je bil predstaviti našteta 

področja, njihovo uporabo v praksi ter metode in tehnologije, s pomočjo katerih danes 

strokovnjaki z različnih področij prihajajo do pomembnih ugotovitev, povezanih z ekonomijo 

potrošnikov. Kot je bilo predstavljeno, so koncepti vedenjske ekonomije poznani že dolgo 

časa. Zaradi nenehnega pojavljanja kritik vključevanja psiholoških temeljev v ekonomsko 

teorijo pa je (bil) razvoj tako vedenjske ekonomije kot drugih področij omejen. V današnjem 

času, ko je tehnologija močno razvita, se tudi strokovnjaki z ekonomskih področij zavedajo, 

da jim poznavanje uporabe tehnologije lahko močno olajša raziskovanje in pomaga pri 

doseganju ciljev. Na tem mestu imamo v mislih predvsem nevroekonomijo in 

nevromarketing, ki spodbujata vključevanje tehnologije in različnih metod v raziskovanje, z 

namenom izboljšanja modela ekonomije in ekonomskih napovedi. K razvoju obravnavanih 

raziskovalnih smeri pa so seveda izredno prispevala spoznanja na področju nevroznanosti, 

torej raziskovanja delovanja človeških možganov. 

Kot je mogoče sklepati iz predstavljene teorije, je klasična ekonomska teorija v mnogih 

pogledih zelo pomanjkljiva. Novejši pristopi in področja ravno zaradi tega vključujejo 

drugačne poglede, pri čemer se usmerjajo v izboljševanje klasične ekonomske teorije. 

Natančnejše raziskave in izpopolnjevanje starih teorij je v današnjem svetu ključno, v kolikor 

želimo natančneje spoznati potrošnike, njihovo vedenje in sprejemanje odločitev.  

7.1 Ključne ugotovitve raziskave 

Namen raziskave je bil analizirati izbrane oglase jezikovnih šol v Sloveniji in proučiti, kako si 

lahko v današnjem času jezikovne šole pomagajo pri oglaševanju z novejšimi koncepti, kot so 

vedenjska ekonomija, nevroekonomija in nevromarketing. Glavno vodilo raziskave je bilo 

raziskovalno vprašanje, na katerega smo tekom magistrske naloge oziroma diskusije poskušali 

odgovoriti. Kako torej lahko jezikovne šole v poslovanje vpeljejo novejše teorije in s pomočjo 

teh izboljšajo oglaševanje na način, ki bo za potrošnika privlačnejši? 

Z raziskavo smo ugotovili, da noben izmed analiziranih oglasov jezikovnih šol (Berlitz, 

Lingula in Nista) ne vključuje pravila vedenjske ekonomije, ki predlaga, da naj podjetja 

spodbujajo družbene norme. Menimo, da bi s preprosto vključitvijo namiga o tem, da bodo 

potrošniki z vpisom na jezikovne tečaje prispevali tudi k doseganju boljše družbe, lahko 

povečali zanimanje za ponujene storitve. Ugotovili smo, da noben izmed oglasov ne vsebuje 

cen ponujenih storitev. To pomeni, da vključitev nevroekonomskega nasveta o umestitvi 

storitve med dražje (kjer bo ponujena storitev izgledala kot dobra kupčija) in vključitev 

nasveta o razdelitvi cene, nista mogoča. Jezikovnim šolam bi predlagali, da v kolikor ne želijo 
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vključevati cen v oglase, da v le-te vključijo vsaj namig, iz katerega bo razvidno, da lahko 

potrošniki storitve na primer obročno odplačujejo. Pri oglasih jezikovnih šol smo zasledili 

tudi pomanjkanje besed, kot so besede brezplačno, novo in garantirano. Te pri potrošnikih 

namreč spodbujajo pozitivne odzive, zato bi šolam predlagali, da so pri oblikovanju svojih 

oglasov pozorne na te besede in jih poskušajo vključiti v oglase. V oglas je le jezikovna šola 

Lingula vključila ponudbo brezplačnih predstavitvenih ur, s čemer pa ni vključila le besede 

brezplačno, pač pa je s tem nakazala tudi na pravilo vedenjske ekonomije, ki pravi, da naj 

podjetja spodbudijo potrošnike, da prevzamejo lastništvo nad njihovimi storitvami. Oglasom 

manjka tudi, po našem mnenju, pomemben nasvet nevromarketinga, ki pravi, da naj podjetja 

potrošnike prosijo za pomoč, saj se bodo tako bolj odprli in bodo dovzetnejši za njihove 

ponudbe. Omenjeno bi lahko jezikovne šole preprosto vključile, in sicer tako, da bi od 

potencialnih potrošnikov pridobile povratno informacijo o njihovem mnenju o storitvah, 

ponudbi, oglasu ali podobnem. 

Ugotovili smo, da v nekaterih primerih izbrane jezikovne šole oblikovanju svojih oglasov 

mnogokrat ne posvečajo dovolj pozornosti. Zaslediti je bilo mogoče, da mnogokrat ne 

upoštevajo novejših pristopov in tako »površno« pripravijo svoje oglase. Vendarle pa v 

nekaterih primerih zasledimo vključevanje posameznih elementov. Menimo, da je razlog za 

takšno stanje nepoznavanje novejših področij in njihovih ugotovitev. Po našem mnenju se 

nekatere jezikovne šole slabo zavedajo pomena oglaševanja in kaj vse se na tem mestu lahko 

izboljša. Z vpeljavo pristopov vedenjske ekonomije, nevroekonomije in nevromarketinga 

lahko izboljšamo ne samo naše izdelke oziroma storitve, ampak lahko tudi oblikujemo 

prepoznavne in dragocene blagovne znamke. 

Med pisanjem magistrske naloge in v raziskavi smo ugotovili, da kljub temu, da velja, da smo 

ljudje različni, določene stvari dojemamo podobno ali enako. Evolucijski razvoj je poskrbel, 

da naši možgani in podzavest podobno usmerjajo vedenje vseh posameznikov. Na osnovi te 

predpostavke se z raziskavami razvijajo (nove) teorije, pridobljene rezultate pa lahko 

mnogokrat posplošimo na celotno populacijo. Kot smo spoznali, nam pristopi vedenjske 

ekonomije, nevroekonomije in nevromarketinga lahko, s pravilno uporabo, pomagajo vplivati 

na podzavest potrošnikov in s tem doseči večjo odzivnost le-teh na ponujene izdelke in 

storitve. 

Ugotovili smo, da je uporaba pristopov vedenjske ekonomije, nevroekonomije in 

nevromarketinga v Slovenije še v povojih. V tujini je moč zaslediti mnogo več primerov 

uporabe novejših konceptov, medtem ko v Sloveniji omenjena področja še niso poznana v 

tolikšni meri. Menimo, da se bodo morala podjetja v Sloveniji, v kolikor bodo želela 

konkurirati v svetu, začeti zanimati za novosti in jih vpeljevati v svoje poslovanje. Konkretno, 

jezikovnim šolam bi priporočali, da začnejo slediti trendom in spoznavati novejša področja. 

Splet ponuja mnogo nasvetov, ki so v poslovnem svetu neprecenljivi. V kolikor znamo iz 

množice informacij izluščiti pomembne informacije, ki nam lahko pomagajo, smo na pravi 
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poti k trajnostni uspešnosti. Prav tako bi svetovali jezikovnim šolam, da se začnejo 

povezovati z različnimi strokovnjaki s predstavljenih področij ter s pomočjo teh zunanjih 

strokovnjakov spoznajo učinkovite metode in morebitne tehnologije, ki jim danes še niso 

poznane. Z uporabo metod in tehnologij ter v sodelovanju z različnimi strokovnjaki lahko 

namreč izvedejo raziskave, prilagojene samo njihovemu podjetju, in tako pridobijo 

pomembne rezultate, ki bodo izboljšali njihovo poslovanje. Zavedamo se, da je prvi korak k 

spremembam vedno najtežji, zato priporočamo jezikovnim šolam (in podjetjem ter 

oglaševalcem nasploh), da raziščejo novejša področja in analizirajo dobre prakse podjetij, ki 

se s tem že ukvarjajo. V magistrski nalogi je bilo predstavljenih kar nekaj primerov dobrih 

praks in svetovno uspešnih podjetij (na primer Google, Microsoft itd.), ki se ukvarjajo s 

tovrstnim raziskovanjem. Te lahko delujejo kot spodbuda jezikovnim šolam, da stopijo iz 

povprečja in realizirajo prvi korak k boljšemu oglaševanju in navsezadnje tudi poslovanju. 

7.2 Omejitve raziskave in predlogi za nadaljnje raziskovanje  

Precej velika omejitev raziskave je velikost vzorca. Raziskava temelji le na enem oglasu treh 

različnih jezikovnih šol. Pri raziskovanju in iskanju jezikovnih šol, ki bi bile pripravljene 

sodelovati v naši raziskavi, smo namreč naleteli na precejšnjo neodzivnost, ki nas je prisilila, 

da smo pri raziskavi uporabili tako majhno število oglasov. Mnogo jezikovnih šol nam je 

odgovorilo, da svojih storitev sploh ne oglašuje, saj za to ni denarja ali pa se jim oglaševanje 

zdi nepotrebno, saj kot so zapisali: potrošniki, ki se želijo naučiti tujih jezikov, izberejo njim 

najbližjo šolo. 

Ne tem mestu bi za nadaljnje raziskovanje predlagali spremljanje oglasnih aktivnosti 

analiziranih jezikovnih šol skozi daljše obdobje. Prepričani smo namreč, da se le-te vsak dan 

naučijo nekaj novega, zato bi bilo zanimivo spremljati, kako se tudi oglaševanje in strategija 

oglaševanja prilagajata na novopridobljenemu znanju. Sodelujoče jezikovne šole bi bilo 

smiselno, s pomočjo vprašalnikov, povprašati tudi o poznavanju predstavljenih področij in 

konceptov vedenjske ekonomije, nevroekonomije in nevromarketinga. Raziskavo bi lahko 

razširili tudi na druge vrste podjetij v Sloveniji in tako pridobili celovitejšo sliko o poznavanju 

novejših teorij, ki bi jo lahko z dobro izvedbo posplošili na celotno regijo. Prav tako bi bilo 

smiselno izvesti raziskavo, ki bi vključevala več jezikovnih šol. Potrebno bi bilo najti načine, 

s katerimi bi pritegnili njihovo pozornost in spodbudili zanimanje za sodelovanje v tovrstnih 

raziskavah.  

Tekom analize smo ugotovili, da tiskani oglasi niso bili najboljša izbira za analiziranje. Da 

pojasnimo: glede na naravo pridobljenih teoretičnih podatkov smo ugotovili, da bi bilo 

raziskavo bolj smiselno usmeriti v analizo video vsebin oziroma video posnetkov oglasov ali 

pa analizo spletnih strani jezikovnih šol. Nekatera načela, pravila in nasvete bi namreč lahko 

lažje umestili v sodobne načine oglaševanja kot v tradicionalne. Razlog za to se skriva v tem, 

da je bila večina raziskav s predstavljenih področij opravljena v ne tako oddaljeni preteklosti, 
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zato so bili mnogokrat tradicionalni pristopi oglaševanja (na primer tiskani oglasi v časopisih 

in revijah, plakati ipd.) izpuščeni. 

Prihodnost je pred vrati, zato za odlašanje ni časa. V Sloveniji se bomo morali začeti zavedati 

pomena vseh predstavljenih pristopov, če bomo želeli zvišati stopnjo kakovosti v 

organizacijah in ekonomiji oziroma gospodarstvu na splošno. Tujina nas na vsakem koraku 

prehiteva z uvajanjem sodobnih ekonomskih pristopov, zato je čas, da tudi mi kaj postorimo 

in izstopimo iz povprečja, postanemo boljši od drugih ter prevladamo nad konkurenco, ki na 

nas nenehno pritiska. Že včeraj bi bilo prepozno, zato hitro »v akcijo«. 
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