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Spremljanje ravnanja potrošnikov v trenutnih 
gospodarskih razmerah
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Trženjski monitor DMS
pomlad 2011



 Metoda zbiranja podatkov: CATI telefonska anketa
 Opis vzorca: nacionalno reprezentativen vzorec, 18-65 let
 Velikost vzorca: n=1004 / 1042
 Obdobje zbiranja podatkov: 

 Prvi val / pomlad 2009: 16.3. – 30.3. 
 Drugi val / jesen 2009: 23.9. – 30.9.
 Tretji val / pomlad 2010: 16.3. – 6.4.
 Četrti val / jesen 2010: 22.9. – 10.10.
 Peti val / pomlad 2011: 15.3. – 30.3.

 Izvajalec raziskave Trženjski monitor DMS je Valicon.

Trženjski monitor DMS: 2009 - 2011

Podatki o raziskavi



52 63 64 66 73

 Marec 09  September
09

 Marec 10 September
10

Marec 11

Osebno občutenje vpliva recesije na vsakdanje življenje (%)



Področje občutenja recesije - kupna moč 

36
49 39 34 40

Marec 09  September
09

 Marec 10 September
10

Marec 11

+ 6

+ 10

Nižja plača, upad dohodkov

Višje cene, manjša kupna moč/ 
obseg potrošnje

27 37 41 42 52

Marec 09  September
09

 Marec 10 September
10

Marec 11

- 7Višji življenjski stroški
12 5

17 17 10

 Marec 09  September
09

 Marec 10 September
10

Marec 11

n.s.Intenzivnejše varčevanje
8 7 2 4 4

Marec 09  September
09

 Marec 10 September
10

Marec 11



Področje občutenja recesije – delovno mesto

+ 3Izguba delovnega mesta

- 1Spremenjen delovnik, obseg dela, 
napetosti v službi

13 13 5 7 6

 Marec 09  September
09

 Marec 10 September
10

Marec 11

14 13 13 10 13

 Marec 09  September
09

 Marec 10 September
10

Marec 11

n.s.Psihološki pritisk (preko medijev, v 
družbi)

7 8 5 5 5

 Marec 09  September
09

 Marec 10 September
10

Marec 11



1,33 1,38
1,85 1,78 1,86

 marec 09  september
09

 marec 10 september
10

marec 11

Potrošniki še tretjič zapored naštevajo več občutenj vpliva 
recesije na njihova življenja

Povprečno število odgovorov na vprašanega (vsi, ki so zatrdili, da čutijo 
vpliv recesije), pri vprašanju “Kako občutite vpliv recesije na vaše življenje?”



23
38 35 37 41

 Marec 09  September
09

 Marec 10 September
10

Marec 11

“Moje finančno stanje se je poslabšalo.” (%)



48 51 54 50 56

 Marec 09  September
09

 Marec 10 September
10

Marec 11

“Trošim manj.” (%)



Ključni kazalniki
Marec 09 Sept. 09 Marec 10 Sept. 10 Marec 11 RAZLIKA

VARNOST DELOVNEGA MESTA*
Delovno mesto sem že izgubil.
Pričakujem, da bom zaradi rececije 
v bližnji prihodnosti delovno mesto 
izgubil.

1 %
22 %

2 %
15 %

1 %
14 %

1 %
17 %

3 %
20 %

+ 2
+ 3

PRIČAKOVANJA GLEDE 
OSEBNEGA DOHODKA*
Moja plača se je že znižala.
Pričakujem, da se mi bo plača v 
kratkem znižala.

22 %
17 %

26 %
12 %

16 %
6 %

15 %
9 %

18 %
10 %

+ 3
+ 1

PRIČAKOVANJA GLEDE 
FINANČNEGA STANJA
Moje finančno stanje se je 
poslabšalo.
Pričakujem, da se bo moje finančno 
stanje poslabšalo.

23 %
29 %

38 %
19 %

35 %
13 %

37 %
16 %

41 %
17 %

+ 4
+ 1

OBSEG POTROŠNJE V ZADNJIH 
MESECIH
Trošim manj.
Mislim, da bom v prihodnjih mesecih 
trošil manj.

48 %
17 %

51 %
11 %

54 %
6 %

50 %
8 %

56 %
8 %

+ 6
0

* Odgovarjali so samo zaposleni.



Znižanje obsega potrošnje po skupinah

Katerim izdelkom/storitvam ste se odpovedali v zadnjem letu, zaradi 
recesije? (spontane navedbe)



Spremembe nakupnih navad

+7

+2

-15

+9

+4

opomba: pri trditvah, kjer se omenja “pol leta”, je bilo v zadnjih treh merjenjih uporabljeno “pred enim letom”.

60%

52%

48%

69%

55%

40%

68%

56%

43%

67%

52%

43%

39%

67%

54%

45%36%

28% 36%

31%

33%

33% 31%

32%

33%

Če primerjam moje nakupovanje danes z nakupovanjem
pred pol  leta lahko rečem, da so danes moji nakupi bolj

načrtovani in premišljeni.

V primerjavi z nakupovanjem pred pol leta, danes kupujem
več cenovno ugodnejših izdelkov.

Danes v večji meri posegam po trgovinskih blagovnih
znamkah.

Namesto enega velikega nakupa opravim raje več manjših.

V primerjavi z nakupovanjem pred pol leta, danes v večji
meri nakupujem v diskontnih prodajalnah.

pomlad '09, n=1002 jesen '09, n=1004 pomlad '10, n=1042 jesen '10, n=1021 pomlad '11, n=1016



Občasno in vsakodnevno nakupovanje

Odstotek vprašanih, ki se popolnoma strinjajo s trditvijo

45%

30%

31%

46%

27%

28%

Če primerjam moje nakupovanje danes z nakupovanjem
pred enim letom lahko rečem, da so danes moji nakupi bolj

načrtovani in premišljeni.

V primerjavi z nakupovanjem pred enim letom, danes
kupujem več cenovno ugodnejših izdelkov.

V primerjavi z nakupovanjem pred enim letom se danes v
večji meri odločam za nakup izdelkov v akcijah in

promocijah.

vsakodnevno nakupovanje občasno nakupovanje



Nov vpogled v nakupne navade

Vpogled v spremembo nakupnih navad

1 – sploh se ne strinjam
5 – popolnoma se strinjam

28%

27%

16%

22%

21%

14%

50%

48%

30%

V primerjavi z nakupovanjem pred enim letom se danes
v večji meri odločam za nakup izdelkov v akcijah in

promocijah.

V primerjavi z nakupovanjem pred enim letom danes
svoje nakupe v večji meri porazdelim med različne
trgovce - pri vsakem trgovcu kupim tisto, kar ima

najbolj ugodno.

V primerjavi z nakupovanjem pred enim letom danes v
večji meri sodelujem v različnih programih zvestobe

(npr. zbiranje nalepk, točk, …)

31%

28%

20%

21%

21%

14%

52%

48%

34%

popolnoma se strinjam se strinjam skupaj

September 2010 Marec 2011



Odnos do znamk

Odstotek vprašanih, ki se popolnoma strinjajo s trditvijo

32%

18%

16%

33%

16%

32%

16%

16%17%

Pri nakupovanju izdelkov raje
posežem po slovenskih

znamkah, tudi če je cena
nekoliko višja.

Zase lahko rečem, da sem
zvest blagovnim znamkam.

Zadnje čase vedno večkrat
posegam po znamkah, ki
imajo oznako za ekološko

pridelavo.

pomlad 10 jesen 10 pomlad 11

0

0

-2



Recesijski segmenti

18
30 28 27 32

 Marec 09  September
09

 Marec 10 September
10

Marec 2011

+ 5

0

+ 1

PRIZADETI
Finančno stanje je slabše,
obseg potrošnje je znižan.

V PRIČAKOVANJU
Pričakujejo poslabšanje finančnega 
stanja, so že ali pa pričakujejo, da 
bodo znižali obseg potrošnje.

V PRIPRAVLJENOSTI
Ne pričakujejo poslabšanja finančnega 
stanja, a so že ali pa pričakujejo, da 
bodo znižali obseg potrošnje.

25 17 9 15 15

 Marec 09  September
09

 Marec 10 September
10

Marec 2011

22 16 23 17 18

 Marec 09  September
09

 Marec 10 September
10

Marec 2011



Recesijski segmenti

9 10 11 12 13

 Marec 09  September
09

 Marec 10 September
10

Marec 2011

+ 1

- 6

PRESKRBLJENI
Pričakujejo poslabšanje finančnega 
stanja, a niso in ne nameravajo znižati 
obsega potrošnje.

NEDOTAKNJENI
Finančno stanje in obseg potrošnje sta 
nespremenjena.

26 27 29 29 23

 Marec 09  September
09

 Marec 10 September
10

Marec 2011



Kdo sestavlja posamezen segment

PRIZADETI
Finančno stanje je slabše,
obseg potrošnje je znižan.

V PRIČAKOVANJU
Pričakujejo poslabšanje finančnega stanja, 
so že ali pa pričakujejo, da bodo znižali 
obseg potrošnje.

V PRIPRAVLJENOSTI
Ne pričakujejo poslabšanja finančnega 
stanja, a so že ali pa pričakujejo, da bodo 
znižali obseg potrošnje.

PRESKRBLJENI
Pričakujejo poslabšanje finančnega stanja, a 
niso in ne nameravajo znižati obsega 
potrošnje.

NEDOTAKNJENI
Finančno stanje in obseg potrošnje sta 
nespremenjena.

Več kot 70% je starejših od 40 let, prav tako 
dve tretjini je takšnih z nizkimi dohodki.

Polovica je starejših od 50 let. Ena petina jih 
prihaja iz dohodkovnih razredov 1.100 EUR 
ali več.

Skoraj dve tretjini je majših od 40 let. 
Nekoliko več jih je iz srednjega razreda ter iz 
Osrednje Slovenije.

Skoraj polovica je starih med 50 in 65 let, 
nekoliko več pa jih je tako iz najnižjega kot iz 
najvišjega dohodkovnega razreda.

Dve tretjini je mlajših od 40 let, prihajajo iz 
srednjega in višjega dohodkovnega razreda.



Nakupovanje na spletu

Nakupovanje na spletu



Novost – spremembe cen

Pri katerih izdelkih oz. storitvah ste v zadnje pol leta opazili spremembe cen? (n=1016)

73%

31%

15%

11%

10%

5%

5%

3%

3%

3%

2%

1%

1%

9%

9%

11%

hrana, pijača 

bencin / gorivo

oblačila in obutev

komunalne storitve 

izdelki za osebno nego, čistila

tobak in tobačni izdelki 

telekomunikacijske storitve 

zabavna elektronika 

gospodinjski aparati 

kozmetične storitve 

večji nakupi in investicije 

gostinske storitve 

gradbeništvo/gradbeni material

pri nobenem

drugo

ne vem/b.o.



Novost – spremembe cen

Kakšne spremembe cen ste opazili? (n=732)

50%

50%

50%

50%

51%

52%

55%

57%

65%

72%

92%

95%

100%

100%

100%

100%

99%

98%

95%

93%

85%

78%

58%

55%

150%

150%

150%

150%

150%

149%

150%

144%

139%

128%

109%

107%

0%

0%

0%

0%

0%

1%

0%

6%

11%

22%

41%

43%

komunalne storitve (n=116)

tobak in tobačni izdelki (n=53)

kozmetične storitve (n=28)

gostinske storitve (n=12)

bencin / gorivo (n=314)

hrana, pijača (n=738)

telekomunikacijske storitve (n=48)

izdelki za osebno nego, čistila (n=98)

oblačila in obutev (n=149)

večji nakupi in investicije (n=18)

zabavna elektronika (n=29)

gospodinjski aparati (n=28)

podražitve pocenitve



da; 41%

ne; 59%

ne vem/b.o.; 
0,2%

Ali ste varčevali pred nastopom 
gospodarske krize? (n=557)

ne vem/b.o.; 
0,3%

ne; 57%

da; 43%

Ali bi zase lahko rekli, da namensko varčujete, torej da 
mesečno del vaših razpoložljivih sredstev prihranite oz. nalagate?

Novost – varčevanje

da; 92%

ne; 8%

Ali ste varčevali že pred nastopom 
gospodarske krize? (n=456)



Novost – varčevanje

Če pomislite na obdobje pred nastopom gospodarske krize, ali bi rekli, da danes: (n=456)

56%

28%

16%

1%

varčevanju namenite
približno toliko sredstev

kot pred krizo

varčevanju namenite manj
sredstev kot pred krizo

varčevanju namenite več
sredstev kot pred krizo

ne vem/b.o.



Način varčevanj

Na kakšen način varčujete? (n=456)

57%

18%

16%

9%

7%

7%

1%

0%

0%

3%

2%

v banki (hranilna knjižica, varčevalna knjižica,
varčevalni račun, depozit, vezana vloga)

daje denar na stran (ne nalaga v banko, ampak ima
doma) 

varčevanje v skladih

rentno varčevanje

namensko varčevanje

zavarovanja (pokojninsko, življensko, dodatno...)

delnice

stanovanjsko varčevanje

varčevanje v plemenitih kovinah (zlato, srebro....)

drugo

ne vem/b.o.



 Tokratni TM je izmeril najnižje vrednosti kazalnikov občutenja recesije doslej; 
če sta dosedaj posledice recesije občutila dva od treh, so od zdaj naprej to trije 
od štirih.

 Trendi, zaznani pred pol leta, so se še poglobili, še več ljudi zaznava posledice 
recesije kot problem znižanja kupne moči in upada prihodkov.

 A tokratni TM je pokazal še na dva nova pojava:
 posledice vedno bolj občutijo mlajši in finančno sicer bolje preskrbljeni;
 tisti, ki se odrekajo izdelkom in storitvam, v precej večji meri omenjajo “hrano in pijačo”.

 Potrošniki zaznavajo podražitve v večini blagovnih skupin in pri storitvah, le v 
primeru gospodinjskih aparatov in zabavne elektronike je precej visok tudi 
delež zaznanih pocenitev. 

 Dobri dve petini potrošnikov varčujeta oz. vlagata razpoložljiva sredstva, pri 
čemer v veliki večini prevladujejo depoziti v bankah. V tradicionalno 
“nogavico” na eni in bolj tvegane sklade na drugi strani vlaga približno enak 
delež varčevalcev, to je skoraj vsak peti.

Utrjevanje trendov


