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POVZETEK 

V trgovini se ne zavedamo, od kod je prišel naš izdelek, kdo vse je sodeloval pri izdelavi 

le tega, v kakšnih pogojih je predelan in izdelan ipd. Vsi ti podatki nam niso potrebni, saj 

bomo izdelek pošteno plačali. Žal pa se ta poštenost plačila ne prenese naprej. V veliko 

primerih nekdo, ki je sodeloval pri izdelavi oziroma dobavi izdelka, ni plačan pošteno 

oziroma so mu bile kratene človekove pravice. Pogosto je ekološki vpliv pri izdelavi 

izdelka oziroma pridelavi surovine prevelik in se ga navadno niti ne zavedamo. Ker smo 

globalno povezani pa so to podatki, ki bodo morali biti vse bolj jasno označeni. Vse to so 

informacije, ki bi nas morale zanimati. 

Čokolada je le eden od produktov, katere surovina prihaja iz držav v razvoju. Pridobivanje 

te surovine je v veliko primerih sporno in etnično oporečno. Naloga je namenjena raziskavi 

ali se ljudje zavedajo, iz kakšnih okoliščin prihajajo surovine za čokolado in ali vedo, 

kakšen ekološki vpliv ima pridelava surovine za le to. Raziskali smo ali je potrošniku bolj 

važno, da je izdelek narejen v njegovi državi in tako pokaže vpliv etnocentrizma, ali mu je 

bolj važno, da je izdelek etično neoporečen. V nalogi smo prikazali tudi vpliv certificiranja 

čokolade in nujnost le tega. 

 

Ključne besede: etnocentrizem, etika, ekologija, kakav, čokolada, placebo, 

certifikati, izbira produkta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMMARY 

When we are in the store, trying to decide what product to choose, we are usually not aware 

of origin. We don't know in which conditions the final product was made. If we look from 

perspective of fair paiment, we have done our part in wich we paid the fair price. 

Unfortunately, this mind set does't continue through the product chain. Fair paiment is not 

distributed fairly to every participant. It is not rare that someone who has participated in 

product making or product supply, is not paid fairly or has violated human rights. 

Ecological impact in the manufacture of a product or in the production of a raw material is 

very often overlooked. Since we are globally connected we have to keep in our mind what 

is happening behind our horizon, because it affects us sooner or later. In order to make 

purchasing decisions easier, it is normal that we include environmental data in the 

declaration. 

Chocolate is just one of the products whose raw material comes from developing countries. 

Obtaining this raw material is in many cases controversial and ethnically challenging. Our 

task is to research whether people are aware of the circumstances of the raw materials for 

chocolate and whether they know what kind of ecological impact the production of the raw 

material is for it. We have axplored whether it is more important to the consumer that the 

product is made in his country, thus showing the influence of ethnocentrism or, more 

importantly, that the product is ethically unquestionable. 

 

Keywords: ethnocentrism, ethics, ecology, cocoa, chocolate, placebo, certificates, product 

selection 
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1 UVOD 

Na trgovskih policah najdemo precej izdelkov, katerih izvor prihaja iz držav tretjega sveta. V 

preteklosti je večina takšnih dobrin bila status bogastva, medtem ko so danes popolnoma 

samoumevni. Nakup čokolade lahko opravi tudi sedemletni otrok in kot sam produkt nam ne 

vzbudi nikakršnega moralnega vprašanja. Prav tako sam produkt velja za vsakodnevno dobrino 

in ji ne pripisujemo gurmanske ali luksuzne narave. Vprašali smo se, zakaj čokolada kot sama 

ne velja kot luksuzni izdelek in kakšna je sploh tržna pot tega izdelka oziroma njegove glavne 

surovine – kakava. Pregled literature nas je pustil odprtih ust in nam zastavil veliko novih 

vprašanj, vrednih podrobne raziskave. Poglobitev v raziskavo tržne poti čokolade je odprla 

moralna vprašanja v smislu: ali je sploh moralno kupiti tovrstni produkt in ali morda nismo mi 

tisti, ki smo odgovorni za težave, ki so navzoče iz tega naslova. 

Najbolj sporna je sama pridelava osnovne surovine za čokolado – kakava. od gojenja kakava 

živi okoli 40-50 milijonov ljudi. Kar 95 % svetovnih pridelovalcev kakava so manjše kmetije, 

ki imajo manj od treh hektarjev zemlje in vsi živijo pod pragom revščine. Največ kakava se 

pridela v območju držav, ki veljajo kot države tretjega sveta. V teh državah vlada politika 

slabega plačila, izkoriščanje delovne sile, neupoštevanje pravnih določil, netrajnostno 

kmetijstvo in pretirano izkoriščanje omejenih naravnih virov (Russillo, 2014: 4). Zaradi nizkega 

znanja kmetov in slabega upravljanja plantaž, prihaja do degradacije tal in zmanjšanja 

produktivnosti. Zaradi značilnosti same tropske zemlje je kmetom lažje ustvariti novo plantažo, 

kakor znova zasaditi staro. Prihaja do krčenja deževnega gozda in nepotrebnega izsekavanja 

(Sommeregger in Wildenberg, 2016: 20-22). 

Evropejec ter prebivalec ZDA letno poje več kakor 5,2 kilograma čokolade, kar ni zamerljiva 

količina. Sama čokoladna industrija je izjemno dobičkonosna in letno predstavlja okoli 100 

milijard dolarjev neto prometa. Največji delež dobička ostane v razvitem delu, kjer je tudi 

največja poraba kakava ter od koder prihajajo največje korporacije, ki izdelujejo čokolado in 

njene produkte. Sami pridelovalci kakava prejmejo od celotnega deleža v vrednostni verigi 

proizvodnje čokolade, komaj 6,6 % delež. Zaradi ročnega dela in dragih izdatkov pri gojenju je 

ta težko prisluženi denar premalo, da bi obdržal pridelovalce kakava nad pragom revščine 

Cocoa Barometer (2015: 3-17).  
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Da bi se zaščitili otroci, izkoriščanje delovne sile, negospodarnega ravnanja, uničevanje okolja 

in vpeljalo trajnostno kmetijstvo, nastajajo certifikacijske organizacije. Certifikacijski organi 

zagotavljajo neodvisen nadzor v skladu z mednarodnim standardom ISO 65. Glavni cilj so 

vzpostavitev pravične trgovine in trajnostne proizvodnje kakava, socialna enakopravnost ter z 

okoljem skladni in trajnostni procesi. Med najbolj znanimi in razširjenimi certifikati so: 

Faritrade, Rainforest Alliance, UTZ Certified in Organic, ki smo jih tudi raziskali v svoji 

magistrski nalogi (Sommeregger in Wildenberg, 2016: 49). 

Da bi bolje razumeli nakupovanje slovenskih izdelkov, smo predelali teoretični pojem 

potrošniški etnocentrizem in izdelali okvir za nadaljnje raziskovanje. Shimp in Sharma (1987) 

navajata, da v sociološkem konceptu etnocentrizem zaznamuje splošno nagnjenje ljudi, da 

zavračajo vse tiste, ki se od njih kulturno razlikujejo. Če ta koncept apliciramo na trženjsko in 

ekonomsko situacijo, lahko trdimo, da etnocentriki navajajo uvožene izdelke kot nemoralno in 

škodljivo za domače gospodarstvo. 

V magistrski nalogi smo naredili empirično raziskavo o tem, katero čokolado bi izbrali 

naključni potrošniki v eni izmed slovenskih trgovin. Na voljo smo dali štiri koščke iste čokolade 

in jih predstavili pod različnimi deklaracijami. Prvi košček je predstavljal slovenski produkt, 

drugi košček je predstavljal produkt z evropskim EKO certifikatom, tretji košček je predstavljen 

kot produkt s certifikatom FAIRTRADE in četrti košček je predstavljen kot tuja čokolada. 

Ker bo v tem eksperimentu prisoten tudi placebo efekt v marketingu, smo v svoji nalogi opisali 

tudi ta pojem. Placebo v marketingu se nanaša na lastnosti oziroma učinke, ki so obljubljeni, 

vendar jih sam produkt nima. Zaradi pričakovanj in predhodnih informacij potrošnik doživi 

razliko, oziroma opiše izdelek kot boljši. Pri tem fenomenu je vključen prednji korteks 

možganov, ki skrbi za kognitivne funkcije in spomin. Izkušnje iz preteklosti in prejšnja 

prepričanja pomagajo pri izbiri produkta (McClure et. Al, 2004; Branthwaite A., Cooper P, 

1981; Lane, 2000). 

Goldstein in sodelavci (2008) so v svoji študiji spoznali, da povprečni potrošniki v slepih 

vzorcih vin ne zaznajo razlike med cenenim in dragim vinom. Šele tisti, ki se bolj spoznajo, so 

ugotovili, katero vino velja za dražje in katero za ceneno. Podobno so raziskovali tudi 

Mastrobuoni in drugi (2013), ki so dokazali, da ima cena velik vpliv na samo oceno vina. V 

svoji raziskavi smo izločili ceno, tako da le ta nima samega vpliva na oceno čokolade. Kasneje 

po podani oceni, pa smo vključili še ceno, za primerjavo in merjenje učinka. 
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1.1 Namen in cilji naloge 

Raziskovanje v tej magistrski nalogi se bo navezovalo na potrošniški etnocentrizem in etičnost 

nakupa kakava. Cilj magistrske naloge ter lastne raziskave je, da dokažemo ali je potrošnikom, 

ki kupujejo čokolado bolj pomembna moralna komponenta v smislu, da ima le ta certifikat, ki 

zagotavlja pošteno plačilo pridelovalcev kakava, ali jim je bolj pomembno, da je bila čokolada 

narejena v Sloveniji brez vsebnosti certificiranega kakava. Čeprav gre za enako čokolado, bo 

zanimivo opazovati, kako ljudje psihološko najdejo razlike, zaradi svojih prepričanj. V svoji 

nalogi želim ugotoviti, katera od komponent je tista, ki ljudi bolj prepriča. Ali je to slovenski 

produkt, ali je to ekološki produkt ali morda produkt s certifikatom, ki zagotavlja pošteno 

plačilo pridelovalcev. 

1.2 Raziskovalno vprašanje in hipoteze 

1.2.1 Raziskovalno vprašanje 

Ugotoviti, kateri je tisti dejavnik, ki bolj vpliva na nakup čokolade. Ali je to etnocentrični 

dejavnik, ali je moralni dejavnik ali morda ekološki vidik. Prav tako bomo preverili, ali je 

ekonomski dejavnik – cena , tista ki ima tudi močan vpliv pri nakupni izbiri čokolade. 

V tem kontekstu smo postavili pet hipotez, ki so predstavljene v naslednjem podpoglavju. 

1.2.2 Hipoteze 

H1: Več ljudi bi kupilo čokolado, izdelano v Republiki Sloveniji, kakor čokolado izdelano v 

tujini. 

H2: Več ljudem je všeč čokolada, izdelana v Republiki Sloveniji, kakor čokolada izdelana v 

tujini. 

H3: Pri predpostavki, da so cene enake, bi več ljudi kupilo čokolado, izdelano v Sloveniji, 

kakor čokolado s Fairtrade certifikatom. 

H4: Največ potrošnikov, ki bi se odločili za nakup čokolade z ekološkim certifikatom, je 

starejših od 30 let. 

H5: Skupina potrošnikov starejših od 30 let, bi se v večjem deležu od skupine 30 let in mlajših 

odločili za nakup čokolade z ekološkim certifikatom. 
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1.3 Struktura naloge 

Naloga je razdeljena na več delov. V prvem delu je teoretično izhodišče, ki predstavi osnovne 

pojme, kar nam olajša nadaljnje razumevanje naloge. Opisali smo pojem etnocentrizem ter 

potrošniški etnocentrizem za lažje razumevanje, zakaj se nekdo odloči za nakup domačega 

izdelka. Opredelili smo pojem čokolada kot trgovsko blago, njena zgodovina, ozadje njene 

glavne sestavine – kakava, neetičnost same pridelave kakava in težave, ki nastajajo pri pridelavi 

te surovine. Prav tako smo pojasnili certifikate, ki se podeljujejo čokoladam. Za pojasnjevanje 

odločanja med samimi vzorci smo opredelili tudi pojem placebo efekt. Prav tako smo razdelali 

pojem izbira produkta ter z njim povezano sprejemanje odločitev in dejavnike nakupnega 

odločanja. Ker je v našem empiričnem delu govora o etičnosti, smo povzeli tudi etično nakupno 

odločanje. Za boljši pregled in lažje razumevanje raziskave smo v naslednjem poglavju 

opredelili obstoječe raziskave iz našega področja. Sledi empirični del, kjer smo opisali našo 

metodologijo, predstavili dobljene rezultate in jih tudi interpretirali. V naslednjem poglavju 

smo zapisali sklepne misli, naša opažanja ter tudi možnosti za nadaljnje raziskave oziroma 

omejitve na katere smo naleteli pri naši raziskavi. 

 

2 TEORETIČNO IZHODIŠČE 

V teoretičnem izhodišču se najprej posvetimo definiciji etnocentrizma, njenega izvora, 

merjenju in razumevanju dejavnikov, ki vplivajo na nagnjenost etnocentrizmu v sodobni družbi. 

Poglavje se bo nadaljevalo s preučevanjem čokolade, kjer bomo predstavili samo surovino, kje 

se prideluje in s kakšnimi težavami se spopadajo pridelovalci le te. V nadaljevanju si bomo 

ogledali te izzive pri pridelavi čokolade in neetičnemu ozadju tega procesa. To neetično ozadje 

se kaže tako v ekonomskem smislu, izkoriščanju delovne sile in nepoštenemu plačilu, kakor 

tudi iz okolijskega vidika. Kot odgovor na te težave delujejo organizacije, ki podeljujejo 

certifikate in nadzirajo predelavo surovine za čokolado. Te certifikate in organe smo opisali v 

nadaljevanju poglavja. Teoretično izhodišče se nadaljuje s podpoglavjem o placebu, ki ima 

močan vpliv pri nakupni nameri. 

Teoretično izhodišče zaključimo s pregledom predhodno opravljenih raziskav, kar nam bo 

pomagalo razumeti raziskovalno vprašanje in razumevanje same naloge. 
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2.1 Etnocentrizem 

Etnocentrizem je prepričanje in poistovetenje z ideologijo, da je neka etična skupina superiorna 

glede na druge etnične skupine. Značilnost te skupina se kaže kot rasna, religiozna, 

zgodovinska, jezikovna ali pa mešanica teh in mnogih drugih značilnosti. Skupina je lahko 

večinska ali pa manjšinska, lahko ima veliko politično moč, ali pa je nima. Obnašanje take 

etnične skupine je moralno negativno, saj velja prepričanje, da so druge etnične skupine 

manjvredne, kar se izraža kot sovraštvo, nasilje ter zaničevanje proti drugim etničnim 

skupinam. V nadaljevanju se bom osredotočil na razlago koncepta ekonomskega oziroma 

potrošniškega etnocentrizma (SociologyGuide.Com, 2015). 

Shimp in Sharma (1987) navajata, da v sociološkem konceptu etnocentrizem zaznamuje 

splošno nagnjenje ljudi, da zavračajo vse tiste, ki se od njih kulturno razlikujejo. Če ta koncept 

apliciramo na trženjsko in ekonomsko situacijo, lahko trdimo, da etnocentriki navajajo uvožene 

izdelke kot nemoralno in škodljivo za domače gospodarstvo.  

Booth (v Luthy 2002, 225) definira etnocentrizem kot univerzalno tendenco. Svojo skupino 

povzdigujemo v nebo in ji pripisujemo nerealne lastnosti. Je prepričanje, ki je priučeno in ima 

velike posledice v socialnem kontekstu. Posameznik zavrača vse druge ljudi, ki imajo njemu 

drugačno kulturno prepričanje. Raziskave kažejo na veliko povezanost etnocentrizma s 

patriotizmom in nacionalizmom (Levinson, Chester in ostali v Luthy 2002). 

Nekateri avtorji pripisujejo etnocentrizmu veliko vrednost, saj naj bi bil zakoreninjen globoko 

v človekovi naravi (Lynn v Shankarmahesen, 2006). 

Sigmund Freud je definiral etnocentrizem kot »narcizem skupin«. Člani simpatizirajo druge v 

skupini, da bi dosegli pripadnost in naklonjenost do le te (Freud v Luque-Martínez in drugi 

2000, 1354).  

Mednarodno priznana raziskovalka iz tega področja pa je tudi Slovenka, red. prof. dr. Irena 

Vida. Etnocentrizem opisuje kot zbiranje v etnične skupine, ki imajo prepričanje, da je njihova 

skupina superiorna glede na druge etnične skupine. Posamezniki, ki sestavljajo to skupino, so 

med seboj tesno povezani in si delijo skupno etično identiteto ter kulturno strukturo. Skupina 

ima lahko različne glavne značilnosti, bodisi tradicionalne, rasne, religiozne, zgodovinske, 

jezikovne ali pa mešanice več značilnosti, po kateri se razlikujejo od drugih njim nižjih skupin. 

Etične skupine so lahko večina ali pa manjšina prebivalstva, lahko imajo dominantno skupnost 

ali pa so skupnost brez moči ter vpliva. Etnocentrizem pripisuje kot skupno lastnost vsem 
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etničnim skupinam na svetu. Razlike so samo v stopnji dojemanja in manifestiranja le tega. 

Pogost »produkt« etnocentrizma je zaničevanje, nesprejemanje in celo sovraštvo ter nasilje do 

drugih etničnih skupin. Ravno to pa povečuje pripadnost znotraj skupine in definira skupino 

kot samo. Brez etnocentrizma etične skupine kot take ne morejo obstajati (Vida 2002, 58-59). 

2.1.1 Potrošniški etnocentrizem 

Na potrošnika delujejo številni psihološki dejavniki, ki oblikujejo njegovo potrošniško 

obnašanje in kupne navade. Na potrošnikovo odločitev lahko vpliva tudi dejavnik, imenovan 

ekonomski oziroma potrošniški etnocentrizem, kar poenostavljeno pomeni nagnjenje h 

kupovanju lokalnih produktov ali storitev. Ekonomski etnocentrizem ima velik vpliv na 

oblikovanje potrošnikovega stališča do tujih izdelkov ter na odločitev o izbiri produkta (Dinnie, 

2004). Potrošnik zaznava domače produkte kot boljše od tujih in označuje nakup tujega izdelka 

kot krivec za brezposelnost v domačem okolju in slabe gospodarske razmere (Shimp in Sharma, 

1987). 

»Z vidika trženjske prakse je seveda najpomembnejše razumevanje, kakšni so učinki 

etnocentrizma oziroma, kako se etnocentrično nagnjenje posameznikov (oziroma stopnja 

ekonomsko izražene nacionalne identitete) kaže v nakupnem vedenju potrošnikov. Predhodne 

študije dokazujejo, da etnocentrizem vpliva na posameznikove nakupne namere, preference in 

vedenje pri izbiri izdelkov (in blagovnih znamk) domačega izvora oziroma konkurenčnih 

uvoženih (Javalgi in dr. 2005)« (Vida; Maher Pirc, 2006: 51). 

Vida ter Maher Pirc (2006) navajata, da so trženjski raziskovalci vedenja potrošnikov povezali 

pomen nacionalne identitete ter domoljubne občutke z njihovimi nakupnimi navadami oziroma 

vedenjem. 

Potrošniški etnocentrizem ima precej dinamično naravo in se spreminja pri vsakem 

posamezniku. Kljub temu je bila enotna lestvica, za empirične raziskave nujnost. Za 

razumevanje in prilagajanje trgom so trženjski raziskovalci vzeli pod drobnogled potrošniški 

etnocentrizem. Shimp je leta 1984 v ta namen razvil mersko lestvico, ki meri potrošnikovo 

naklonjenost do domačih izdelkov. Vprašanje se je dotikalo koncepta glede na mnenje o 

nakupovanju izdelkov, ki niso bili proizvedeni v Ameriki. Glede na rezultate je Shimp sklepal, 

da imajo demografske značilnosti precejšen vpliv na stopnjo etnocentričnosti potrošnika. Tisti 

z nižjo izobrazbo in z nižjimi prihodki so bili bolj podvrženi etnocentrizmu kakor tisti, ki so 

bili iz višjih socialnih razredov (Shimp, 1984). 
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Zaradi povečanega izvoza in odpiranja mej je bilo trženjsko raziskovanje etnocentrizma v 

devetdesetih v polnem razmahu. Potreba po bolj natančnem instrumentu za merjenje tega 

koncepta je bila velika, zato je Shimp leta 1987 v dvojici s Sharmo izdelal mersko lestvico, ki 

meri potrošnikovo etnocentrično nagnjenje in ne vedenje. Lestvico sta poimenovala Consumer 

Ethnocentric Tendencies Scale (CETSCALE). Lestvica CETSCALE je bila osnova za vsa 

nadaljnja empirična raziskovanja iz tega segmenta analize. Lestvica je povsem neodvisna od 

izdelka in je aplikativna v vseh državah oziroma sistemih. Lestvica je sestavljena iz 17 vprašanj 

in je v uporabi še danes. Vprašanja so sestavljena na principu sedem stopenjske Likertove 

lestvice, ki na eni strani kaže visoko stopnjo etnocentrizma, medtem ko na drugi, nizko stopnjo 

etnocentrizma (Shimp in Sharma, 1987).  

Empirične raziskave na različnih mednarodnih trgih so pokazale, da bi potrošnik v normalnih 

tržnih razmerah raje izbral domači izdelek. Občutek pripadnosti in domoljubja prevladuje pri 

tovrstni izbiri. Domoljuben potrošnik raje izbere domač izdelek, saj dojema kvaliteto 

uvoženega izdelka kot slabšo. Je pa odvisno tudi od samega tipa izdelka oziroma od same 

razširjenosti trga in tradicije. Pri nakupovanju elektronskih izdelkov, kateri dominirajo z 

azijskega trga, je potrošniška domoljubnost odsotna (Han, 1989). 

Lestvica CETSCALE je skozi raziskave pokazala enodimenzionalnost in notranja 

konsistentnost le te. Do tega spoznanja so prišli Netemeyer in drugi (1991), ki so predlagali 

izvedbo teh raziskav v vseh državah, še zlasti v tistih, ki so se odpirala mednarodnemu trgu ali 

pa želele povečati mednarodno menjavo blaga. 

Durvasula je s sodelavci (1997: 77) razvila podoben model, kakor Shimp. Veliko pomembnost 

daje demografskim značilnostim potrošnika, kakor tudi sam odnos do lastne države, kar 

nakazuje na povezavo na nacionalistično komponento. Med demografske značilnosti pripisuje 

izobrazbo, dohodek ter družbeni razred. Kot odnos do lastne države pa stopnjo domoljubja in 

pripadnosti. Kot output je naveden sam odnos do domačih oziroma uvoženih izdelkov, 

pomembnost nakupa domačih in uvoženih izdelkov ter zaupanje v kakovost domačih in 

uvoženih izdelkov. 

2.1.1.1 Vzroki, dejavniki in posledice potrošniškega etnocentrizma 

Potrošniški etnocentrizem se lahko pojavi v svoji naravni obliki kot prevladujoča družbena 

težnja (Shimp in Sharma v Shankarmahesen 2006: 147), ali pa kot vladna preskrbovalna 

politika s težnjo po zaščiti domačega trga in konkurenčnosti domačih podjetij (Kotabe in Helsen 

v Shankarmahesen 2006: 147). Tovrstno nacionalno kampanjo je po vzoru drugih držav 
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zasnovala tudi Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij. Aprila leta 2008 je bila zasnovana 

kampanja »Kupujem slovensko« (Kupujemslovensko.si, n. d.). 

Pri etnocentrizmu moramo upoštevati učinke psiholoških dejavnikov. Pozorni moramo biti na 

dejavnike, ki vplivajo na sam etnocentrizem. Ti dejavniki so: država izvora, poznavanje izdelka, 

značilnosti potrošnika, značilnosti države… Vse te spremenljivke vplivajo na zaznavanje 

blagovne znamke, zaznavanje cene, izbiro znamke in sam nakup (Kaynak in Kara, 2001). 

Papadopoulos (1993) je pri iskanju vzrokov dodal spremenljivke, ki so še bolj natančne in 

razdelane: 

• moč domoljubnosti, 

• stopnja gospodarske razvitosti (bolj razvite države imajo bolj razširjeno domačo 

ponudbo, medtem ko so manj razvite države primorane poiskati alternativo iz druge 

države), 

• razvoj trga (konkurenčnost trga ima velik vpliv na potrošnikovo zaznavo), 

• gospodarska ranljivost (potrošniki začutijo, da so lahko ravno oni tisti, ki bi pomagali 

slabim gospodarskim razmeram in popeljali državo v boljše gospodarsko stanje). 
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Slika 2.1 Dejavniki in posledice potrošniškega etnocentrizma 

Vir: Shankarmahesh, 2006: 161 

Vse dejavnike, ki so uporabljeni v raziskavah etnocentrizma, lahko strnemo v štiri glavne 

skupine. To so socialnopsihološki, ekonomski, politični in demografski dejavniki. Vse te 

dejavnike je strnil Shankarmahesen (2006: 146-170) in jih ponazarjam v sliki 2.1. 
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Kar precej raziskovalcev (Sharma idr., Zarkada-Fraser, Klein idr., Suh in Kwon) je povezalo 

potrošniški etnocentrizem kot negativen odnos do uvoženih izdelkov. Odnos je direkten in ima 

vpliv na uvoz. Treba je pa poudariti, da pri nekaterih storitvah se ta vpliv ne kaže tako direktno. 

Bruning (1997) je v raziskavi dokazal, da so kanadski potrošniki kljub visokemu etnocentrizmu, 

raje kupili cenejšo letalsko vozovnico, kakor ponudbo domačega prevoznika (Shankarmahesen 

2006: 166). 

SOCIALNO PSIHOLOŠKI DEJAVNIKI 

Kulturna odprtost 

Kulturne razlike identificirajo skupine in jih ločujejo od ostalih etničnih skupin. V raziskavi o 

etnocentrizmu je dokazano, da obstajajo velike razlike glede etnocentrizma med različnimi 

kulturami. Grčija in Španija sta kazali precej večjo naklonjenost etnocentrizmu kakor Velika 

Britanija ter Belgija. Še celo znotraj držav se kažejo regionalne razlike. Skupno nagnjenost k 

etnocentrizmu imajo države, katerih skupna lastnost je tranzicija, mednje sodimo tudi mi 

(Steenkamp, 1993: 21). Lantz in Loeb (1996) sta v svoji raziskavi dokazala, da se bo 

etnocentrični potrošnik v primeru, da produkt ni razpoložljiv na domačem trgu, odločil za 

produkt s tujega trga, ki ima podobno kulturo.  

Kulturna odprtost je mišljena kot želja posameznika po interakciji z drugimi kulturami. Tiste 

študije, ki so pokazale negativno povezavo med kulturno odprtostjo in potrošniškim 

etnocentrizmom, so se nanašale na predpostavko, da interakcije z drugimi kulturami in 

potovanja širijo posameznikova obzorja (Berkowitz v Shankarmahesen, 2006: 147). Kulturno 

odprtost lahko tudi povežemo z željo po potovanju v tuje kraje. Sama informiranost o drugih 

kulturah prinaša negativen vpliv na etnocentrizem. Še večji vpliv ima direkten stik z drugimi 

kulturami v smislu potovanja (Nijssen S, Douglas P, Nobel P v Alsughayir: 2013:52). Skinner 

(v Shankarmahesen, 2006: 147) pa opozarja, da samo stik z drugimi kulturami ni dovolj, da bi 

vplival na dovzetnost do etnocentrizma. Precej trgovcev, potnikov in diplomatov ima precej 

velika nagnjenja etnocentrizmu, kljub stiku z drugimi kulturami. To pripisuje neodprtosti svetu 

oziroma drugi kulturi. 

 

Svetovljanstvo 

Je mišljeno kot duševno stanje posameznikov, ki so naravnani k temu, da dojemajo sebe kot del 

človeštva in ne del manjšega segmenta (rase, kontinenta, države…). Rawwas (v 

Shankarmahesen, 2006: 161) trdi, da ima dokaz za negativno povezavo med svetovljanstvom 
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in potrošniškim etnocentrizmom, medtem ko Balabanis (prav tam) ni našel znatne povezave 

med tema dvema konceptoma. 

 

Domoljubje 

Sharma in drugi (v Shankarmahesen, 2006: 161) so argumentirali, da je ljubezen do domovine 

pozitivno povezana s potrošniškim etnocentrizmom. Kot podpora temu argumentu se 

pridružujejo še številni drugi raziskovalci (Klein and Ettenson in Han v Shankarmahesen, 2006: 

161 ter Balestrini P, Gamble P in Javalgi R G, Khare V, Gross A C. v Alsughayir: 2013:52) . 

Na drugi strani pa sta Bannister in Sauders (v Shankarmahesen 2006: 161) iz raziskave, ki je 

bila narejena v Veliki Britaniji, ugotovila, da pri potrošnikih ni povezave med domoljubjem in 

potrošniškim etnocentrizmom. Druckman (1994) trdi, da so domoljubi precej bolj agresivni in 

tekmovalni do drugih skupin. Prav tako imajo strah in predsodke do drugih etničnih skupin in 

jih ne odobravajo. Z namenom, da bi zaščitili svoje interese, se potrošnik držijo načela 

kupovanja domačih izdelkov in s tem podpore domače industrije. 

Etnični občutki in nacionalizem sta zelo močna motivacijska dejavnika pri nakupnih 

odločitvah. Domoljubnost je prav tako tesno povezana z občutkom varnosti. V primeru zunanje 

grožnje se domoljubnost poveča in z njo pozitiven odnos do potrošniškega etnocentrizma. Tako 

imenovano domoljubje je poimenovano tudi domoljubje potrošnika, ki se je razvilo na podlagi 

literature o državi izvora izdelkov iz osemdesetih let prejšnjega stoletja (Kucukemiroglu, 1999). 

 

Konservatizem 

Konservatizem pripisujemo tistim posameznikom, ki niso odprti za spremembe in se raje držijo 

starih navad, ki so že preizkušene skozi čas. Take osebe imajo tradicijo za prioriteto in niso 

nagnjene k novitetam (Sharma in drugi v Shankarmahesen 2006: 162). Raziskave so pokazale 

pozitivno povezavo med konservativizmom in potrošniškim etnocentrizmom (Sharma 1995; 

Balabains in drugi v Shankarmahesen 2006: 162). 

 

Kolektivizem ter individualizem  

Kolektivizem je sociološki pogled na naravo ljudi in družbe. Kolektivizem predstavlja skupina, 

lahko je to rasa, narod, razred ali pa samo skupina posameznikov z enakimi cilji. Pri 

kolektivizmu je važna skupina kot celota in njeni cilji, nikakor pa ne posameznik. Posameznik 

je samo del skupine in lahko deluje samo ko se obnaša v skladu z internimi pravili in si 

prizadeva za dosego kolektivnega cilja (Peikoff, 1983: 17). Na drugi strani popolno nasprotje 
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predstavlja individualizem. Individualistični posamezniki postavljajo sebe na prvo mesto in si 

prizadevajo za dosego lastnih ciljev. Ne želijo biti vodeni, niti ne želijo voditi. Njihovo 

delovanje je ločeno od družbe (Rand, 1964: 129). V kolektivističnih kulturah se potrošniki ne 

odločajo sami. Posameznik je pod vplivom svoje skupine in njegove kupne navade imajo 

podobnosti znotraj skupine (Arsov, 1999: 30). Arsov (1999: 59) prav tako navaja, da se stopnja 

individualizma oziroma kolektivizma kaže pri nakupu blagovnih znamk. V družbah, kjer je bolj 

razširjen kolektivistični duh, se potrošniki odločajo za poznane blagovne znamke, saj jim to 

pomeni varnost in preizkušenost samega izdelka. Na izbor znamke so vplivali bližnji oziroma 

pripadniki znotraj skupine. Medtem ko v individualističnih družbah bolj posegajo za znamkami, 

ki so bolj edinstvene, inovativne in se ločijo od drugih. Z nakupom teh izdelkov se potrošniki 

tudi osebnostno izrazijo. Študije kažejo na to, da so tisti, ki so bolj nagnjeni kolektivizmu bolj 

etnocentrični, kakor tisti, ki imajo individualistične težnje (Shankarmahesen 2006: 162). 

 

Sovraštvo 

Zaradi zgodovinskih, gospodarskih oziroma političnih razmer lahko med dvema državama 

nastane konflikt. Iršič (2004: 65) navaja konflikt kot notranjo napetost oziroma stanje nemoči 

zaradi nasprotujočih si teženj v posamezniku. Poleg tega konflikt ali medsebojni konflikt 

pomeni tudi določen odnos med posamezniki ali skupinami. Koncept sovraštva v povezavi z 

etnocentrizmom so razvili Klein in drugi (1998), ki ga opredeljujejo kot ostanek sovražne 

povezave z drugo državo. Za primer so dali Kitajsko, ki se je namenoma izogibala japonskemu 

blagu zaradi sovražnih občutkov, ki so posledica okupacije med drugo svetovno vojno. Med 

Japonsko ter Kitajsko potekajo spori še danes in ti imajo velike posledice tudi za gospodarstvo. 

V velikih kitajskih mestih so potekali protesti in pozivi k bojkotu japonskih izdelkov. V mestu 

Qingdao so protestniki podtaknili ogenj v tovarni japonskega proizvajalca elektronike 

Panasonic in poslovalnici japonskega avtomobilskega podjetja Toyota. Zaradi varnosti so 

japonski obrati, ki poslujejo na Kitajskem, ustavili proizvodnjo (siol.net, 2012).  

Kljub domnevni povezavi med sovraštvom in potrošniškim etnocentrizmom, pa niso dokazali 

zagotove povezanosti med njima (Klein in drugi, 1998: 91). Potrošnik sicer lahko bojkotira 

izdelke določene države, toda to še ne pomeni, da bo raje kupoval domače. 
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Materializem 

Materializem pripišemo tistemu človeku, ki zapolnjuje srečo v svojem življenju z materialnimi 

dobrinami. Takim potrošnikom je pomembno posedovanje in stopnjevanje želje po 

posedovanju določene materialne dobrine (Rindfleisch in drugi v Shankarmahesen 2006:162). 

Clarke in drugi (v Shankarmahesen 2006: 162) so v raziskavi povezali pozitivno povezavo med 

materializmom in potrošniškim etnocentrizmom. 

 

Vrednote 

Definicij, ki opisujejo vrednote, je precej. Če strnemo nekaj definicij skupaj in posplošimo, 

lahko rečemo, da so vrednote notranji principi, ki vodijo ljudi v življenju. So nekaj kar ima 

posameznik v svojem življenju za vredno in jim daje posebno vrednost, kot ključnost za 

uresničitev svojih ciljev, oziroma sreče. Vrednote imajo obvezujoč značaj in delujejo kot vodila 

za življenje, imajo vrednostno komponento, saj se nanašajo na stvari, ki so pozitivno 

vrednotene. Vrednotam se poudarja tako njihov družbeni značaj, kakor tudi osebni značaj, saj 

so povezane z občutkom odgovornosti posameznika (Musek, 2000: 8-12). Clarke in drugi (v 

Shankarmahesen 2006: 163) kategorizirajo vrednote kot interne (samospoštovanje in občutek 

popolnosti) ter eksterne (zabava, spoštovanje v družbi, uživanje v življenju). V svoji študiji so 

našli pozitivno povezavo med eksternimi vrednotami ter potrošniškim etnocentrizmom. 

 

Moralni občutek (sailence) 

Moralni občutek v smislu kot moralna komponenta pri nakupovanju izdelkov. Posameznik ima 

občutek, da je pomembno kupovati domače izdelke in tako poskrbeti za domačo industrijo. 

Nakup domačih izdelkov omogoča zaposlenost domače delovne sile in s tem boljše razmere v 

državi. Pravzaprav je to občutek grožnje, da bodo izdelki iz tujine izpodrinili domačo industrijo 

in s tem poslabšali življenje državi uvoznici. Raziskave so pokazale pozitivno povezavo med 

moralnim občutkom ter potrošniškim etnocentrizmom (Olsen in drugi v Shankarmahesen 2006: 

163). 

 

Dogmatizem 

Dogmatizem je mišljen kot črno-bel pogled na svet. Potrošniki, ki niso dogmatični, so tudi ob 

enem manj etnocentrični. Raziskave Shimp in Sharme ter Caruana (v Shankarmahesen 2006: 

163) potrjujejo pozitivno povezavo med dogmatizmom ter etnocentričnostjo. 
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EKONOMSKI DEJAVNIKI 

Kapitalizem 

Kapitalizem deluje na potrošniški etnocentrizem negativno, saj je sama narava kapitalizma 

naravnana k razvoju in povečanemu pretoku denarnih sredstev, ne glede na to od kod produkt 

prihaja. Dolgo časa je veljalo, da so produkti iz zahoda veliko bolj kakovostni, nakup le teh v 

drugih državah pa še kako zaželen (Rosenblatt v Shankarmahesen 2006: 163). 

 

Stopnja ekonomskega razvoja 

Stopnja ekonomskega razvoja v državi vpliva na moč potrošniškega etnocentrizma. Države, ki 

imajo mlado ekonomijo in so njihovi izdelki še nekonkurenčni, imajo nizko stopnjo 

etnocentrizma. Zgodnja ekonomska tranzicija deluje negativno na potrošniški etnocentrizem. 

Kasneje, ko si ekonomija opomore in se mreža z mednarodnimi podjetji zgosti, pa narašča 

nacionalistična misel o nakupu domačega izdelka. Kasnejše po tranzitno obdobje vpliva na 

potrošniški etnocentrizem negativno (Schuh v Shankarmahesen 2006: 163). 

 

Izboljšanje mednarodne ekonomije 

Klein in Ettenson (v Shankarmahesen 2006: 164) navajata, da je izboljšanje mednarodne 

ekonomije povezana s potrošniškim etnocentrizmom negativno, saj so povezave za nakup 

izdelkov vsakodnevno obširnejše. Z izboljšanjem mednarodne ekonomije pridobimo večjo 

izbiro izdelkov in večji uvoz. 

 

Izboljšanje osebnih financ 

Ista avtorja (prav tam) ugotavljata, da je tudi izboljšanje financ potrošnikov vplivalo negativno 

na potrošniški etnocentrizem, saj se ljudje lažje odločijo za nakup dražjega uvoženega izdelka. 

 

POLITIČNI DEJAVNIKI 

Propaganda 

Politične vodje lahko nagovorijo ljudstvo k temu, da se v njih poveča etnocentrična zavest. 

Pozivi k bojkotu nakupom izdelkov iz določenih držav so pogosta praksa politične propagande. 

Propaganda lahko deluje, ko zaščita pred zunanjimi skupinami ali podporniki druge stranke. V 

tem primeru politična propaganda vpliva pozitivno na potrošniški etnocentrizem (Rosenblatt v 

Shankarmahesen 2006: 164). 
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Zgodovina zatiranja 

Države, katere so bile v zgodovini velikokrat tarča napadov drugih večjih, močnejših ter 

vplivnejših držav imajo pozitivno povezavo s potrošniškim etnocentrizmom. Izdelki iz države, 

ki je agresivna in močnejša delujejo precej bolj superiorno od domačih (Good in Huddleston v 

Shankarmahesen 2006: 164). 

 

Velikost in moč zunanjih skupin 

Zunanje skupine so v pozitivni povezavi z etnocentrizmom, saj predstavljajo nevarnost za 

domače skupine, ki so naravnane vzdrževanju statusa quo (Good in Huddleston v 

Shankarmahesen 2006: 164). 

 

Manipulacija vodij 

Je še zadnji politični vpliv, ki prav tako deluje pozitivno na potrošniški etnocentrizem. 

 

DEMOGRAFSKI DEJAVNIKI 

Starost 

Zaradi spreminjanja načina življenja in povečanega kozmopolitizma se spreminja tudi 

dovzetnost do izdelkov, ki ne prihajajo iz lastne države. Starejši ljudje veljajo za staromodne in 

se oprijemljejo domačih izkušenih izdelkov. Torej mlajša populacija je bolj negativno 

naravnana na potrošniški etnocentrizem, medtem ko je starejša, pozitivno (Klein and Ettenson, 

1999; Caruana, 1996 v Shankarmahesen 2006: 165). Treba je pa opozoriti, da nekatere študije 

niso dokazale nikakršne statistične povezave med starostjo in potrošniškim etnocentrizmom 

(Sharma in drugi, 1995; Festervand in drugi, 1985 v Shankarmahesen 2006: 165). 

 

Spol 

Glede na rezultate številnih študij, veljajo ženske bolj nagnjene potrošniškemu etnocentrizmu, 

kakor moški (Bruning, 1997; Sharma in drugi 1995 v Shankarmahesen 2006: 165). Ideja je 

podprta s tem, da so ženske bolj konservativne od moških in delujejo bolj kolektivistično. Spet 

druge raziskave (Caruana, 1996 v Shankarmahesen 2006: 165) ne kažejo kakršne koli povezave 

spola s potrošniškim etnocentrizmom. Nekatere študije (Bannister and Saunders, 1978 v 

Shankarmahesen 2006: 165) pa so dokazale ravno obratno, da so moški bolj etnocentrični od 

žensk. 



Tomažin, Andrej. 2017. »Etnocentrizem proti etiki: Grenkost čokolade« Magistrska naloga študijskega programa 
druge stopnje., Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

16 
 

Izobrazba 

Razen redkih izjem študije dokazujejo, da je izobrazba povezana s stopnjo etnocentrizma 

negativno. Bolj kot so ljudje izobraženi, manjša je stopnja etnocentrizma in predsodek do 

izdelkov iz tujine (Klein and Ettenson, 1999; Caruana, 1996; Watson and Johnson, 1972;: Ray 

1990 v Shankarmahesen 2006: 165). 

 

Dohodek 

Večina študij navaja, da obstaja negativna povezanost med dohodkom in potrošniškim 

etnocentrizmom (Sharma et al., 1995; Bruning, 1997 v Shankarmahesen 2006: 165). Večji 

prihodek omogoča ljudem, da več potujejo in si privoščijo stvari, ki so uvožene in veljajo za 

dražje. Nekatere študije (Tan and Farley, 1987 v Shankarmahesen 2006: 165) pa kažejo na 

pozitivno povezavo med dohodkom in etnocentrizmom. 

 

Rasa in etnična pripadnost 

Malo je študij, ki bi pokazale povezave med rasno pripadnostjo in potrošniškim 

etnocentrizmom. Negativno povezavo med etničnimi skupinami in potrošniškim 

etnocentrizmom pa so dokazale kar nekatere študije (Cottingham in Morris, 1991; Zarkada-

Fraser in Fraser, 2002 v Shankarmahesen 2006: 165). Manjše etnične skupine so bile bolj 

naklonjene tujim izdelkom kakor glavne velike etnične skupnosti. 

 

Družbeni razred 

Medtem ko nekatere študije kažejo na negativno povezavo med rastjo po družbeni lestvici s 

stopnjo potrošniškega etnocentrizma (Han, 1988 v Shankarmahesen 2006: 165), spet druge niso 

pokazale nikakršne povezave (Caruana, 1996 v Shankarmahesen 2006: 165). 

2.1.2 Lestvica merjenja etnocentrizma 

Shimp in Sharma sta bila prva raziskovalca, ki sta opredelila etnocentrizem v empiričnem 

smislu. Da sta izmerila naklonjenost potrošnikov do domačih oziroma tujih izdelkov, sta 

izdelala lestvico, ki meri stopnjo potrošniškega etnocentrizma – CETSCALE (Consumer 

Ethnocentric Tendencies Scale). Lestvica je sestavljena iz 17 trditev, katera meri nagnjenost 

etnocentrizmu s pomočjo sedem stopenjske Likertove lestvice. Najnižje število 1 kaže na to, da 

potrošnik ni etnocentričen, najvišje število 7, pa kaže na visoko etnocentrično usmerjenost. 

Lestvica je bila razvita na podlagi predhodnih raziskav in empiričnih poizkusov (Shimp, 1984) 
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CETSCALE je bila zasnovana za raziskavo v Združenih državah Amerike. Ker je 

etnocentrizem precej kompleksen pojem in ima ogromno vplivnih dejavnikov, je postavljalo 

dvom o univerzalnosti te lestvice. Raziskava namreč meri potrošnikovo nagnjenje 

etnocentrizmu, ne kaže pa etnocentričnega vedenja. Kljub temu sta naredila prevod v druge 

jezike in potrebovala samo še testiranje v drugih kulturnih okoljih. (Shimp in Sharma 1987: 

280-288). Netmeyer je s sodelavci preizkusil lestvico v nekaterih drugih zahodnih državah 

(Zahodna Nemčija, Francija, Japonska) in rezultati so bili spodbudni. CETSCALE se je 

izkazala za enodimenzionalno ter notranje konsistentno. Rezultati so pokazali zanesljivost te 

lestvice v vseh kulturnih okoljih (Netmeyer idr, 1991: 320-326). 

CETSCALE lestvica. Spodaj so podana prvotna vprašanja, katera imajo možnost odgovorov 

od 1 do 7. Kjer 1 pomeni »nikakor se ne strinjam« in 7 » popolnoma se strinjam«. 

1. Američani bi morali vedno kupovati ameriške izdelke namesto uvoženih.  

2. Samo izdelke, ki jih ne proizvajajo v ZDA, bi lahko uvažali.  

3. Kupuj ameriške izdelke, da ohranjaš delovna mesta v ZDA.  

4. Ameriški izdelki so na prvem in zadnjem mestu. 

5. Kupovanje tujih izdelkov je neameriško. 

6. Ni prav, da kupujemo tuje izdelke, saj to povzroča izgubo delovnih mest. 

7. Pravi Američan vedno kupuje ameriške izdelke.  

8. Morali bi kupovati ameriške izdelke, namesto da se druge države bogatijo na naš račun.  

9. Vedno je najboljše kupovati ameriške izdelke.  

10. Iz tujine bi morali kupovati, samo če je to res potrebno.  

11. Američani ne bi smeli kupovati tujih izdelkov, ker to škoduje ameriški ekonomiji in 

povzroča brezposelnost.  

12. Uvoženi izdelki bi morali biti omejeni. 

13.  Mogoče me bo stalo več, toda želim podpirati ameriške izdelke. 

14. Tujcem bi moralo biti prepovedano prodajati svoje izdelke na našem trgu.  

15. Tuji izdelki bi morali biti visoko obdavčeni, ker bi s tem omejili njihov vstop v ZDA. 
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16. Iz tujih držav bi morali kupovati samo tiste izdelke, ki jih v ZDA ne moremo dobiti. 

17. Ameriški potrošnik, ki kupuje tuje izdelke, je odgovoren za izgubljene službe 

sodržavljanov (Shimp in Sharma, 1987: 282). 

2.2 Čokolada 

Čokolada je produkt sadnega drevesa kakavovca, ki uspeva v tropskem podnebnem pasu. Za 

uspevanje te kulture je potrebna tudi senca, saj v začetni fazi niso kos močnemu soncu. 

Poznamo tri glavne vrste kakava, nekatere naravno mutirane oziroma naravno križane med 

sabo, spet druge umetno križane. Najbolj znana vrsta kakavovca je forestero, ki slovi po svoji 

trdoživosti in odpornosti na škodljivce. Večina te vrste uspeva v Afriki (Afrika ima kar 70 % 

svetovne pridelave kakava). Ta vrsta ima tudi najslabšo kakovost samih zrn, zato jo večina 

izdelovalcev čokolad meša z drugimi vrstami. Druga vrsta je precej bolj cenjena in redka, 

imenuje se criollo. Delež te vrste je samo 5 % glede na celoten kakav, najdemo ga v Venezueli, 

Indoneziji ter na Madagaskarju. Hibrid med tema dvema vrstama se imenuje trinitario. Ta vrsta 

ima lastnosti forestero, sami sadeži pa imajo podoben okus sadežem vrsti criollo. Trinitario so 

razvili na otoku Trinidad, kjer je tudi najbolj pogost, najdemo pa ga tudi na otoku Java. Drevesa 

lahko dosežejo višino tudi do višine 5 metrov, sadeži kakavovca pa dosežejo velikost celo do 

velikosti ragbi žoge. V notranjosti sadeža najdemo pulpo ter zrna, ki so kasneje osnova za 

izdelavo kakava, osnovne surovine za čokolado (Lebovitz, 2004: 8-16). 

2.2.1 Postopek pridobivanja čokolade 

Samo obiranje kakavovih sadežev je zapleteno, saj morajo obiralci, zaradi lomljivih vej, 

nabirati sadeže iz tal. Sadeži na posameznih drevesih ne dozorijo istočasno, za kar je potreben 

izkušen nabiralec, ki določi, kateri sadeži so pripravljeni. Po obiranju sadeže presekajo na pol, 

zrna izločijo, pulpo pa uporabijo za napitek ali krmo živalim. Semena še nimajo okusa po 

čokoladi, za to je potrebna fermentacija. Zrna položijo v zaboje in jih prekrijejo z listi 

bananovca. Pri fermentaciji se sladkorji spremenijo v kislino in zrna dobijo svojo temno rjavo 

barvo. Sam proces traja od tri do deset dni, odvisno od vrste in letine. Po fermentaciji se zrna 

posušijo na soncu, kar ustavi sam proces fermentacije in prepreči nastanek plesni. Taka 

posušena zrna so pripravljena na transport do izdelovalcev oziroma tovarn (Lebovitz, 2004: 

17). 
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Ko zrna prispejo do končnih kupcev, se preveri kakovost in izloči tujke ter slaba zrna. Po tem 

sledi skrbno nadzorovan proces praženja zrn. Zrna se pražijo med 100 °C in 145 °C in so hitro 

ohlajena. Ohlajena zrna zdrobijo, da se izloči koščica, ki je namenjena končni uporabi. Zrna 

alkalizirajo s kalijem, da pridobijo boljši okus ter barvo. Z mehanskimi postopki jedrca zdrobijo 

in jih valjajo z velikimi kamenimi valji. Valjanje traja lahko več dni in zaradi trenja ter višanja 

temperature nastaja tekoča kakavova masa. To maso kasneje stisnejo, da ločijo kakavovo maslo 

od kakavove mase. Masa se lahko posuši in uporablja kot pravi kakav v prahu. Kasneje dodajajo 

različne sestavine tekoči kakavovi masi, da ustvarijo znane okuse čokolade. Za mlečno 

čokolado dodajo osnovi mleko v prahu, sladkor, kakavovo maslo in žal tudi emulgatorje. Za 

350 gramov 99 % čokolade je potrebnih 10 svežih strokov, iz katerih dobimo 1 kg zrn. Ta 

informacija nam pomaga razumeti, zakaj je več odstotna čokolada dražja od tistih z nižjimi 

odstotki kakava. Kakav so cenili tudi v preteklosti, saj je nekoč veljal tudi kot plačilno sredstvo 

(Lebovitz, 2004: 17-22). 

2.2.2 Zgodovina čokolade 

Prvi znani primeri uporabe samega kakava segajo 600 pr. n. št. v obdobje plemena Olmek. V 

grobnicah tistega časa so našli posode, na katerih so bile kemične sledi kakava, kar nakazuje na 

uporabo tega sadeža že v tistem obdobju. Samo uživanje kakava je imelo versko povezavo in v 

tistem času še ni bil okusen, saj niso pražili kakavovih zrn. Znana uporaba kakavovih zrn med 

Maji sega med 600 pr. n. št. in 400 pr. n. št. V istem času so plemena otoka Jukatan uporabljala 

kakavova zrna kot plačilno sredstvo. Maji so odplačevali tudi doto za nevesto v obliki kavnih 

zrn, medtem ko so nekatera plemena pri poroki ritualno pila spenjen kakav. Tovrsten ritual se 

je v Gvatemali obdržal še do danes. Kasneje spoznajo, da so pražena zrna precej boljša od 

surovih in pripišejo kakavu še višjo vrednost. 150 pr. n. št. Maji zasadijo prve nasade 

kakavovcev, kar lahko štejemo za rojstvo kultivacije. Kasneje so Azteki prevladali Maje, pitje 

te priljubljene pijače pa so naredili še bolj vsakodnevno. Izumili so celo orodje za penjenje te 

pijače, imenovano molinillo. Tovrsten pripomoček je še danes v uporabi po celotni Latinski 

Ameriki. Iz pregleda zgodovine je vidno, da je kakav pomembna kultura. Ljudstvo je verjelo, 

da je poslan od samega boga in skoraj da ni rituala, kjer ne bi bila vključena ta sestavina 

(Grivetti in Shapiro, 2009: 1-13). 

Naslednje obdobje, ki je prineslo čokolado bližje k nam, je pravzaprav temačno obdobje stare 

celine. V Španiji je vladala inkvizicija in izganjanje Židov. Leta 1492 je moralo zapustiti 

Španijo okoli 300.000 Židov. Raziskovalci so težili k iskanju novih ozemelj, celo zaradi težnje 
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po odhodu iz takratne Španije. Med njimi je bil tudi slavni Krištof Kolumb, ki je tega istega 

leta odplul z mnogimi Židi, iskati drugo pot do Indije. Našel je Latinsko Ameriko iz katere je 

Hernando Cortés, leta 1527 pripeljal čokolado v Evropo. Židom, ki so bili izseljeni iz Evrope v 

tistem času, pripisujejo zasluge za širjenje kakava po celotni Evropi. Pijača je v Evropi postala 

hit in statusni simbol takratnega časa. Leta 1589 se v Španiji odprejo prve delavnice za obdelavo 

kakavovih zrn, medtem ko se v Ameriki postavljajo organizirani nasadi kakavovcev. V dobrih 

30 letih se kakav razširi po celotni Evropi in zavzame pomembno statusno mesto (Grivetti in 

Shapiro, 2009: 34-53). 

V Evropi so se vladarji zavedali vrednosti kakava in drugih eksotičnih dobrin. Začeli so varovati 

svoje trgovske poti in povečevati težnje po kolonializmu. Ob enem pa so tudi precej obdavčili 

kakav, da so lahko financirali vojne in osvajalske pohode. Leta 1659 je Francoski kralj Ludvik 

XIV, znan kot Sončni kralj podelil ekskluzivno pravico Davidu Chaliou za izdelavo in prodajo 

čokolade po celotnem takratnem ozemlju kraljevine. To pravico je imel kar 29 let, nakar ga je 

zamenjala družina Limonadier, ki si je pridrževala pravice za prodajo eksotičnega blaga vse do 

francoske revolucije, leta 1791. Eksotično blago je postalo izjemno pomembno za moč države. 

Kraljevina Španija je celo izvažala sužnje iz Afrike na svoje plantaže, da bi obdržala monopol 

nad čokolado. Španija je kljub prizadevanju ohranitvi monopola, morala priznati poraz. Zaradi 

visoke vrednosti kakava so bili v tistem času na udaru pirati, ki so kradli tovrstno blago 

(Squicciarin in Swinnen, 2016: 25-32). 

Velja pripomniti tudi medicinsko vrednost čokolade v tistem obdobju, ta se je razširila tudi v 

novem svetu, tako imenovani Severni Ameriki. V nekaterih zapisih je čokolada predpisana 

kakor zdravilo, medtem ko v drugih kot dodatek drugim učinkovinam. Hughes je leta 1672 

zapisal, da čokolada pomaga pri astmi, Stubbe je našel njeno moč pri produkciji materinega 

mleka in Colmenro de Ledesma je leta 1631 zapisal, da čokolada odpravi ledvične kamne. 

Danes vemo, da je čokolada diuretik, kar pa je lahko privedlo do naravne odstranitve ledvičnih 

kamnov. Seveda je čokolada precej več kakor diuretik, v svoji sestavi ima še mnoge druge 

makro elemente ter alkaloide, ki so zdravilni in hranljivi (Grivetti in Shapiro, 2009: 75-82). 

Leta 1820 Portugalci kakav prinesejo v Afriko in Južno Ameriko, da bi zadostili potrebi po 

povpraševanju in obdržali svojo monopolno moč. Industrijska revolucija je pustila svoj vpliv 

tudi tukaj. Zaradi mehanskih postopkov je predelava potekala hitreje, leta 1826 Dutchman 

Coenraad Van Houten izumi stiskalnico, ki loči kakavovo maslo od kakavove mase. Na ta način 

so lahko preostalo kakavovo maso predelovali v ekstra fin kakav, za dodajanje v razne pijače 
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in jedi, medtem ko so kakavovo maslo uporabljali pri izdelavi jedilne čokolade. Ta isti 

iznajditelj je kasneje še primešal kakavu alkalne soli, te so omogočile lažje mešanje kakava z 

vodo in ji dale temnejšo barvo. Ta dva izuma sta pomenila velik korak pri izdelavi čokolade. 

Spremembe pri predelavi so se začele po celotni Evropi. V Angliji je leta 1847 Fry začel mešati 

kakav v prahu, sladkor ter stopljeno kakavovo maslo. Druga družina iz tistih krajev, ki je imela 

tudi velik vpliv pri pridelavi čokolade, pa je bila Cadbury. Cadbury je znan po tem, da so prvi 

pakirali čokolado v bombonjere in izdelek oglaševali kot darilo za najdražje. Pri razvoju pa je 

nujno omeniti še Švicarje, kateri slovijo po svoji izvrstni čokoladi. Henri Nestle in Daniel Peter 

sta pričela proizvajati mlečno čokolado, Rodolphe Lindt je pričel čokolade oblivati z glazuro, 

kar ji je dodalo lepši izgled in bolj kremen okus (Squicciarin in Swinnen, 2016: 34). 

2.2.3 Čokolada kot blago 

Trg čokolade nadzoruje organizacija ICCO (International Cocoa Organization), ki tudi letno 

izdaja statistike o trgu in izvaja razne konference ter predavanja, namenjena izboljšanju 

proizvodnje in predelave čokolade. Da je trg čokolade velik, priča podatek iz leta 2009/10, ki 

pravi, da se je svetovno pretovorilo kar 2,650,342 ton kakava (The Guardian, 2012). 

Slika 2.2 Letna proizvodnja / poraba kakava 

 
Vir: Cocoa Barometer, 2015: 4; lastna grafična izdelava 

Po zadnjih podatkih, za leto 2013/14, svetovna proizvodnja kakava znaša kar 4,365,000 ton. Na 

sliki 2.2 lahko vidimo porazdelitev med potrošniki kakava in pridelovalci kakava za leto 2014. 

Daleč največ kakava predelajo v Slonokoščeni obali in sicer kar 1,741,000 ton. Samo 70.000 
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ton kakava več porabimo v Evropi, kar nas uvršča na prvo mesto pri porabi. ZDA kot druga 

največja porabnica kakava, ga na leto porabi 775,000 ton. Velja opomniti tudi na rast 

proizvodnje kakava v Južni Aziji. Trenutno v Indoneziji na leto proizvedejo okoli 400.000 ton 

kakava, kar skoraj zadosti porabi celotne Azije (Cocoa Barometer, 2015: 4). 

Na dan 23. junij, 2016 znaša cena kakavovih zrn 3156 USD za tono. Najnižja cena je bila julija 

1965, ko je cena tone kakava znašala pičlih 211 USD. Leta 1977 so bile cene kakavovih zrn 

najvišje na trgu, dosegle so 4361,58 USD za tono te dobrine. Na sliki 2.3 je prikazan graf cen 

kakavovih zrn od leta 1959, do leta 2016 (tradingeconomics.com, 2016). 

Slika 2.3 Gibanje cene za tono kakavovih zrn v USD 

 

VIR: tradingeconomics.com, 2016 

Leta 2014 smo bili prvič priča temu, da je bilo povpraševanje po čokoladi večje, kakor jo je 

svetovno kmetijstvo in gospodarstvo zmožno pridelati. Špekulacije, da bo čokolada kaj kmalu 

postala pravi luksuzni produkt, pa so čedalje glasnejše. Na zahodu Afrike, kjer je kar 70 

odstotkov celotne svetovne proizvodnje te dobrine, se soočajo tako s sušo kakor z boleznimi in 

slabimi razmerami v državi. V letu 2013 je tako pridelek iz tamkajšnje regine bil nižji za kar 40 

odstotkov (Dnevnik.si, 2014). 

Žal pa ni samo narava tista, ki vpliva na količino tega pridelka, pač pa tudi človek. Kakav gojijo 

v državah tretjega sveta, kjer prihaja do izkoriščanja delovne sile, slabega plačila za odkup, 

novodobno suženjstvo in podobno. Mlajše generacije opuščajo kmetije s kakavom, medtem ko 

starejša generacija nima nikogar, ki bi jih zamenjal oziroma nadaljeval s kmetovanjem te 

kulture. Kmetje dobijo plačilo, ki je prenizko za preživetje in kljub delu ter dobri prodaji živijo 
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v veliki revščini. Človek pa v prvi vrsti vpliva na naravo. Največje okoljske težave so krčenje 

deževnega gozda zaradi degradacije tal, zastrupljanje prsti in vode s pesticidi in gnojili ter 

posledično izgubljanje biotske raznovrstnosti (Cocoa Barometer, 2015: 5). 

Cene kakava so določene na newyorški borzi za kakav, daleč od kakavovih nasadov v Afriki in 

Južni Ameriki. Skromni prihodki in težke razmere so ključno pripomogli k porasti otroškega in 

celo suženjskega dela na nasadih kakavovca. Študija mednarodnega inštituta za tropsko 

agrikulturo je razkrila, da na nasadih kakava v državah Zahodne Afrike dela več kot 250.000 

otrok v starosti od 9 do 12 let. Približno 12.000 jih je bilo žrtev trgovine z ljudmi (3muhe.si, 

2015). 

Težave, ki pestijo pridelovalce kakava, lahko delimo v tri kategorije: ekonomske, socialne in 

okoljske (Cocoa Barometer, 2015: 8). 

Ekonomske Socialne Okoljske 

• Nizek prihodek, 

• ne lastništvo posestvi 

(zemlja je v najemu), 

• draga delovna sila, 

• omejen dostop do 

trga (krediti, 

informacije, 

naložbena tveganja), 

• kmetijske prakse 

(izobraževanja, 

pridelek, slaba 

kvaliteta kakava), 

• slaba infrastruktura 

(ceste, bolnišnice, 

šole, cene 

transporta). 

• Kršenje človekovih 

pravic (prisilno delo, 

delo otrok, trgovina z 

ljudmi), 

• varnost hrane, 

• delovni pogoji 

(uporaba pesticidov 

in gnojil, onesnažena 

voda, diskriminacija, 

šikaniranje), 

• neenakost spolov, 

• nepismenost in nizka 

izobrazba, 

• staranje kmetov, 

• dostop do socialne 

varnosti (brez 

življenjskega 

zavarovanja, brez 

varčevanja za 

pokojnino), 

• Staranje in 

obolevanje dreves, 

• monokultura, 

• krčenje gozdov in 

zmanjševanje 

rodovitnosti tal ter 

biotske raznolikosti, 

•  pomanjkanje znanja 

o podnebnih 

spremembah in 

vplivih na kakav, 

• nezadostno 

prilagajanje na 

podnebne razmere, 

• direktni učinek na 

okolje zaradi uporabe 

škropiv in gnojil. 
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• moč (korupcija, 

politična 

nestabilnost, davki). 

 

Kot dobro prakso velja omeniti Gano, ki je na začetku 90. let uvedla reforme in liberalizirala 

trg kakava. Pojavila se je konkurenca med kupci in spremembe na monopolnih položajih. V 

raziskavi se je pokazalo, da je tovrstna rešitev dobra, saj imajo kmetje več ponudnikov in bolj 

pravične cene. Prav tako so večje združbe izgubile monopol in bile primorane izplačevati 

nagrade, financirati razvoj, izboljšati infrastrukturo in podobno. Raziskava je pokazala, da niso 

vsi kmetje zamenjali ponudnika, nekateri še vedno prodajajo samo enemu, lojalnemu kupcu. 

So si pa zagotovili boljše cene in dodatke, ki jih prej ni bilo (Anang, 2011: 465-469).  

Prav tako se zavedajo velike združbe in posamezne države uvoznice, da je potreben velik in 

odločen korak k bistvenim spremembam. V naslednjem poglavju bom predstavil neetičnost pri 

pridelavi kakava, posledično netrajnostno kmetovanje in kako se spopadamo s to težavo. 

2.3 Neetičnost pri proizvodnji čokolade 

Čokolada je poleg kave najbolj znan produkt, ki prihaja iz sumljivih okoliščin. Sumljivih v 

smislu, da je kakav po vsej verjetnosti prišel iz revne države, kjer kmet ni bil pošteno plačan za 

svoj pridelek, kvaliteta je vprašljiva in kmetovanje ni bilo prijazno okolju, pač pa škodljivo. O 

trajnostnem kmetijstvu je zadnje čase precej govora. Ker pa je najbolj idealen pas za pridelavo 

kakava ravno na območju, kjer so revnejše države, je to še toliko bolj pomembno. 

Zavedati se je treba, da od gojenja kakava živi okoli 40-50 milijonov ljudi. Kar 95 % svetovnih 

pridelovalcev kakava so manjše kmetije, te imajo manj od treh hektarjev zemlje in vsi živijo 

pod pragom revščine. Ti mali pridelovalci imajo omejen dostop do znanja, tehnike in potrebnih 

veščin, ki so nujno potrebne za boljšo letino in manj ekološkega pečata. Zaradi pomanjkanja 

sredstev se te kmetije prav tako ne spopadajo s tem, da so njihova drevesa že stara in bi bilo 

nujno vlagati v sadike. Zaradi slabega plačila in vse težjih vremenskih razmer se kmetje 

odrekajo nasadom, medtem ko se mlajše generacije ne odločajo za prevzem kmetij. Gledano iz 

tega stališča se kakavu ne piše dobro, saj je trenutno povpraševanje večje od ponudbe (Russillo, 

2014: 4). 
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Vse te težave prinašajo veliko vprašanje o prihodnosti te surovine. Kmetje nimajo naslednikov, 

saj mladi ne želijo opravljati tega dela, ki povrhu vsega še ni pravično plačano. Večina se jih 

seli v velika mesta, medtem ko se starši sami ukvarjajo s predelavo kakava. Spodaj na sliki 2.4 

vidimo, kako so po starosti razporejeni kmetje na kmetijah, kjer gojijo kakav. Velik primanjkljaj 

je ravno v najbolj pomembnem segmentu ljudi. Od 20-24 let predstavlja manj kot 5 % 

kmetovalcev, prav tako je nizek naslednji segment od 25-29 let, ki predstavlja komaj 7 % 

kmetovalcev (IRLF, 2014: 2). 

Kot velika težava se kaže tudi poseganje v okolje. Zaradi nizkega znanja kmetov in slabega 

upravljanja plantaž prihaja do degradacije tal in zmanjšanja produktivnosti. Zaradi značilnosti 

same tropske zemlje je kmetom lažje ustvariti novo plantažo, kakor znova zasaditi staro. Tako 

prihaja do krčenja deževnega gozda in nepotrebnega izsekavanja. Do izsekavanja pride tudi 

zaradi sušenja kakava, saj tam kjer nimajo ugodnih razmer za sušenje na soncu, kakav sušijo v 

pečeh na drva. Veliko težavo pa predstavlja tudi dosegljivost škropiv in gnojil ter nepoučenost 

o njihovi uporabi. Po nepotrebnem se onesnažuje in zastruplja zemljo ter podtalnice 

(Sommeregger in Wildenberg, 2016: 20-22). 

Slika 2.4 Starostna porazdelitev kmetovalcev kakava 

Vir: IRLF, 2014: 2 

 

Da bi se težave rešile in bi se vse več kakava pridelalo po trajnostnem merilu, že potekajo 

nekateri programi in iniciative. Velja opomniti, da so nekatere iniciative s strani političnih 



Tomažin, Andrej. 2017. »Etnocentrizem proti etiki: Grenkost čokolade« Magistrska naloga študijskega programa 
druge stopnje., Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

26 
 

skupnosti (EU), druge s strani nevladnih organizacij (ekološke, humanitarne…) in tretje s strani 

proizvajalcev čokolad (Nestle, Ferrero…) (Russillo, 2014: 4). 

2.3.1 Slabo plačilo 

Slabo plačilo za osnovno surovino je poglavitna težava pri čokoladi. Priporočam ogled videa, 

na katerem pridelovalci kakava iz revnih območij Slonokoščene obale prvič v življenju 

poskusijo čokolado1. Ti kmetje povprečno dnevno zaslužijo 2.07$, kolikor tudi stane čokolada 

v trgovini. Frank Mechielsen iz Oxfama je izjavil, da bi to težavo lahko rešile velike čokoladne 

industrije. Če bi samo en odstotek svojega zaslužka namenili pridelovalcem kakava, bi podprli 

več kakor polovico teh kmetov (TheGuardian.com, 2015). 

Na sliki 2.5 vidimo, kako se porazdeli dobiček od ene 100 gramske čokolade, katere prodajna 

cena je 0,79 EUR, med vsemi členi čokoladne verige. Največji kos, kar 44,2 % si vzame sama 

prodaja oziroma trgovine, ne daleč za njimi so proizvajalci čokolade s 35,2 % deležem. 7,6 % 

dobijo predelovalci kakava, odstotek manj pa kmetje. Leta 1980 je znašal ta delež zaslužka kar 

16 %. 4,3 % ima zaslužka država uvoznica z davki in uvoznimi dajatvami, medtem ko imajo 

prevozniki in preprodajalci kakava 2,1 % delež zaslužka (Cocoa Barometer, 2015: 34-35). 

Slika 2.5 Deleži zaslužka v celotni verigi čokolade 

 

Vir: Cocoa Barometer, 2015: 34-35; lastna grafična izdelava 

Pridelovalce kakava iz Slonokoščene obale (v nadaljevanju SO) pesti velika revščina. Kmetje 

ne poznajo modernega sveta, ne vedo kaj se z njihovim produktom sploh dogaja in kakšne cene 

                                                 
1 Video je dostopen na https://youtu.be/zEN4hcZutO0 



Tomažin, Andrej. 2017. »Etnocentrizem proti etiki: Grenkost čokolade« Magistrska naloga študijskega programa 
druge stopnje., Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

27 
 

dosega na mednarodnem trgu, prav tako nimajo informacij o pomembnosti in neizkoriščenem 

potencialu, ki ga imajo. Velika težava so davki. Leta 2006 je davek od kakava v SO presegal 

kar eno tretjino celotne cene. Skupno so odvajali svoj davek kar na devet različnih naslovov, 

od tega so nekateri naslovi popolna neznanka (Coulibaly & Bouabre v Ivoriancocoafarmer, 

2010). Novinar Guy-André Kieffer je želel raziskati, kam vse gre ta denar, žal je novinar izginil 

neznano kam (Reporters Without Borders v ivoriancocoafarmer, 2010). Kmetje iz SO zaradi 

davkov dobijo kar 50 % nižje plačilo od aktualne cene kakava na trgu (Makechocolatefair.org, 

2013). 

Težava je tudi zaradi strukturnih porazdelitev. Po drugi svetovni vojni je prvi predsednik SO, 

Houphouët Boigny obdržal veliko stikov s prejšnjo državo, v kateri so živeli – Francijo. Večina 

novoustanovljenih institucij je bila povezanih s francoskimi, kar je že od samega začetka 

dopuščalo veliko prostora za manipuliranje in izčrpavanje te države. Predsednik je do leta 1980 

porabil celoten državni proračun, cene kakava so padle in institucija CAISTAB, ki je podpirala 

pridelovalce kakava in skrbela za stabilizacijo cen kakava, ni več zmogla izplačevati kmetov 

za njihove produkte. Kasneje je svetovna banka eliminirala CAISTAB z razlogom, da ta pač ni 

transparenten. Vse to je odprlo vrata privatnemu prostoru, kar je prineslo prej omenjene davke 

(Varangis and Schreiber v Ivoriancocoafarmer, 2010).  

SO se sooča tudi z državno nestabilnostjo, saj je država razklana na dva dela z vmesno cono, 

vzpostavljeno preko Združenih narodov. Zaradi oboroženih skupin, ki se zadržujejo v državi, 

morata tujec oziroma pridelovalec kakava plačati razne prispevke, da ju varno pustijo naprej. 

Zaradi teh nevarnih razmer so vmesni člen posredniki, ki odtrgajo del zaslužka, da pripeljejo 

kakav na varno (Ivoriancocoafarmer, 2010).  

Kmetje na plantažah kakava v SO živijo v popolni revščini, saj dnevno zaslužijo 0,50 ameriških 

dolarjev. Do praga revščine jih loči še 400 %, kar se sliši veliko, toda to pomeni zaslužek samo 

dveh ameriških dolarjev dnevno (Cocoa Barometer, 2015: 42). 

Za slabo plačilo kakava je kriva tudi tržna cena te surovine, ta stagnira že od samega začetka. 

Tržni mehanizmi za to surovino so popolnoma pokvarjeni. Trenutna cena za tono kakava je 

3028$2, kar je enako nizko kakor v časih velikih svetovnih kriz in velikih vojn v Evropi. Od 

leta 1980, ko je svetovna ekonomska kriza prizadela prav vse države, se je zmanjšal uvoz vseh 

izdelkov. Cena kakava je padla za skoraj 50 % odstotkov in se od takrat ni več pobrala. Na sliki 

                                                 
2 http://www.nasdaq.com/markets/cocoa.aspx 
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2.6 lahko vidimo spreminjanje cene za tono kakava, kjer so označene najnižje vrednosti (Cocoa 

Barometer, 2015: 36). 

Slika 2.6 Spreminjanje cen kakava v ameriških dolarjih na tono 

 

Vir: Cocoa Barometer, 2015: 36 

Cene kakava so izredno nestabilne, saj nanje vplivajo tako vreme, škodljivci in katastrofe kakor 

tudi politična stanja v državi in špekulacije zaradi borznih mešetarjev. Mešetarji imajo velike 

zaloge v skladiščih in umetno povzročajo dvig cen. Žal so pridelovalci kakava premajhni in si 

ne morejo privoščiti primernih skladišč, kjer bi tudi sami obdržali pridelek in mu dvignili ceno. 

Prav tako pa so svetovne zaloge kakava skoraj polovico letnega svetovnega pridelka, kar jim 

omogoča zaščito pred rastjo. Od leta 1995 pa do 2012 je povprečje nihanja cen med najvišjo in 

najnižjo dnevno ceno kar 15 % (Sommeregger in Wildenberg, 2016: 15). 

Odkupna vrednost kakava, ki so jo postavile vlada in združbe, ki odkupujejo kakav, je dosegla 

v SO komaj 60 % vrednosti na trgu. V sosednji Gani, ki ima malenkost boljše razmere, so 

kmetje dobili 70 % plačilo vrednosti kakava na trgu. Za primerjavo lahko vzamemo še druge 

afriške države, ki izvažajo kakav. V Nigeriji so januarja leta 2014, kmetje dobili plačano 

približno 91 % vrednost kakava na mednarodnem trgu. V Kamerunu so dobili kmetje približno 

89 % izplačilo za maj 2013 (ILRF, 2014: 16).  

Velja pa še opomniti na nepoštenost odkupovalcev kakava oziroma posrednikov. Znano je, da 

odkupovalci goljufajo pri samem tehtanju kakava in s tem kmete še dodatno prikrajšajo za 

zaslužek. Po podatkih Cocoa Barometer (2015: 31) naj bi imeli po nekje napisane lažje oznake 

na utežeh, kakor so dejansko težke.  Po njihovih ocenah so tako kmetje oškodovani od 5% - 

20%. 
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Slika 2.7 Nihanje dnevne cene med najvišjo in najnižjo vrednostjo; v ameriških dolarjih na tono 

 

Vir: Sommeregger in Wildenberg, 2016: 15 

2.3.2 Izkoriščanje delovne sile in otroško delo 

Slaba plačila za kakav prinašajo številne druge socialne vplive. Kmetje najemajo delovno silo, 

a je ne zmorejo pošteno plačati. Najeti delavci pogosto ne dobijo niti zakonsko določene 

minimalne plače, za delo, ki ga opravljajo. Prihaja do novodobnega suženjstva in izkoriščanja 

ljudi. Najeti delavci po večini prihajajo iz sosednjih držav, kot sta Mali ter Burkina Faso in niti 

ne znajo lokalnega jezika. S sabo imajo celotno družino, ki tudi dela na teh plantažah. Najeta 

sila letno zasluži med 209$ in 1045$, kar je še vedno daleč od 1460$, kolikor je zakonsko 

določena minimalna plača (ILRF, 2014:3).  

Največ delavskih migrantov prihaja iz držav, ki se spopadajo s sušo in klimatskimi 

spremembami. V letu 2010 je imel Mali kar 59 % celotne populacije pod pragom revščine, 

Burkina Faso 46 % ter Slonokoščena obala 38 %. Največ migrantov predstavljajo mladi med 

18 in 21 leti (Robson, 2010: 12). Zgodba enega od teh ekonomskih migrantov je opisana tudi v 

poročilu Anti-Slavery International (Robson, 2010: 15-16). Fant je odšel iz rodnega Malija v 

SO, ko mu je bilo 14 let. V drugo državo je prišel brez dokumentov, saj jih ni nihče kontroliral. 

Prvi mesec je delal brezplačno pri tistem, ki ga je pripeljal v SO, da si je poplačal svoj prevoz. 

Kasneje ga je »gospodar« predal drugemu kmetu, kjer je s še šestimi drugimi migranti opravljal 

težka dela. Dela so se začela ob 8.00 in končala ob 17.00, z enim samim odmorom. Po treh letih 

dela še vedno niso dobili plačila, zato so zapustili plantažo. Kasneje so našli novega kmeta, ta 



Tomažin, Andrej. 2017. »Etnocentrizem proti etiki: Grenkost čokolade« Magistrska naloga študijskega programa 
druge stopnje., Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

30 
 

jim je plačeval dnevno. Ko so zbrali dovolj denarja za avtobusno vozovnico, so se vrnili v Mali. 

Vrnitev ni bila lahka, saj niso imeli osebnih dokumentov.  

Zaradi pomanjkanja zanimanja za to delo med mladimi prihaja tudi do prisiljenega suženjstva. 

Otroke iz prej omenjenih sosednjih držav prodajo kmetom, da jih pretihotapijo v svojo državo. 

Tovrsten primer je opisal tudi BBC-jev novinar, ki je pod pretvezo kupca, raziskal tamkajšnje 

razmere. Srečal je 12 letnega dečka, katerega je njegov stric prodal kmetu kakava. Deček v 

enem letu težkega dela ni prejel niti centa plačila, medtem ko je bil deležen neznosnih delovnih 

razmer in bil v stiku s škropivi in drugimi nevarnostmi (BBC, 2010). 

Žal so podobne zgodbe v pridelavi kakava pogoste. Prva dama Burkina Faso je izjavila, da so 

leta 2010 nelegalno pretihotapili 588 otrok v SO, za potrebe dela na kakavovih plantažah. Leta 

2012 pa je ta številka dosegla 1895 otrok. Na žalost vlada ne naredi nič, združbe zanikajo 

kakršno koli vpletenost in preiskave so velika redkost. Med letoma 2012 ter 2013 je bilo 15 

preiskav v zvezi nelegalnega tihotapljenja otrok v SO. Samo dve osebi sta bili pravno 

preganjani (ILRF, 2014: 7).  

V študiji, ki je bila narejena med letoma 2008 in 2009 ter 2013 ter 2014, vidimo porast otrok, 

ki dela na kavnih plantažah v nevarnih pogojih. Skupno naj bi živelo na kmetijah, kjer se 

ukvarjajo s pridelavo kakava, kar 5.969.385 otrok starih med 5 in 17 let. Na sliki 2.8 vidimo 

razliko med leti in skrb vzbujajoče številke o otrocih, ki delajo nevarna dela na kakavovih 

plantažah. V Gani se je stanje izboljšalo za skoraj 9 %, medtem ko se je v SO poslabšalo za 

skoraj 40 %. V primerjavi med leti je vidna rast, kar je tudi vpliv povečanja proizvodnje kakava 

v teh dveh državah. V tej isti študiji najdemo število otrok, ki delajo oziroma ne delajo. Od 

5,969,385 otrok starih med 5 in 17 let, jih živi na področjih, kjer gojijo kakav (v SO in Gani), 

jih samo 1,962,197 ne dela (Tulane University, 2015: 35). 

Na plantažah kakava prihaja tudi do hudih oblik diskriminacije. Ženske delavke na teh 

plantažah so v bistveno slabšem položaju od moških predstavnikov. Diskriminacija in 

neenakost je precej visoka, saj opravljajo ženske precej več dela kakor moški. Poleg dela na 

plantažah imajo tudi glavno vlogo pri kuhanju, pospravljanju in drugih hišnih obveznostih. V 

Zahodni Afriki se ženske soočajo tudi s pravnimi težavami, saj jim po smrti moža ne pripada 

zemljiška pravica. 

Brez zemljiške pravice pa nimajo dostopa do prihrankov in posojil, kakor tudi ne do pomoči. 

Zaradi nerešenih pravnih obveznosti ne morejo odprodajati kakava, kar vodi v veliko socialno 

katastrofo. 
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Slika 2.8 Število otrok starih med 5-17 let, ki živijo v okolju, kjer gojijo kakav ter število otrok, 
ki opravlja nevarna dela na kakavovih plantažah 

 

Vir: Tulane University, 2015: 35; lastna grafična izdelava 

Ženske prav tako nimajo besede pri odločitvah na plantaži in niso seznanjene s podrobnostmi 

o prodaji kakava. Tiste ženske, ki so bolj vpete v samo gospodarjenje in so enakovreden 

»poslovni partner, pa se soočajo s prezirom drugih ljudi. Še vedno jih označujejo in obravnavajo 

kakor pomočnico na farmi. Ženske so bile prav tako izključene iz programov, ki jih organizirajo 

razne organizacije za trajnostni razvoj kakava (Sommeregger in Wildenberg, 2016: 19). 

2.3.2.1 Pravni vidik otroškega dela 

11 % celotnega svetovnega otroškega prebivalstva je vpetega v otroško delo. Otrok, ki dela je 

na svetu kar 168 milijonov. Od tega jih 85 milijonov dela nevarna dela. Vse to so jasno 

statistike, prava števila so verjetno še precej večja, saj je tovrstno delo večinoma skrito in 

diskretno (ILO, 2016:10). 

Otroško delo je pravno zavezano glede na starost otroka. Mednarodna organizacija dela (ILO) 

je leta 1973 postavila mejnike s Konvencijo 138, ta opredeljuje najmlajše otroke, kateri lahko 

opravljajo dela na 14 in 15 let, z možnimi izjemami za lahka dela na 12 in 13 let. Leta 1989 je 

bilo napisano še nadaljevanje - Konvencija 182, le ta prepoveduje kakršno koli ekonomsko 

aktivnost otrok, mlajših od 18 let, katera bi lahko bila za njih zdravstveno nevarna ali moralno 

vprašljiva (ILO, 2016:3). Do leta 2010 je Konvencijo 138 ratificiralo 156 od 183 držav, 

Konvencijo 182 pa 173 držav članic Združenih narodov (UN, 2016). 
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Slika 2.9 Minimalna delovna starost, povzeta po Konvenciji 138 

 

Vir: International Labour Organization (ILO, 2016). 

Leta 1989 so Združeni narodi podpisali tudi Konvencijo o otrokovih pravicah, ki omejuje 

izkoriščanje otrok za delo. 32. člen še posebno prepoveduje nevarna dela, preprodajo otrok, 

oborožitev otrok in prostitucija oziroma pornografija. To listino je do danes ratificiralo vseh 

193 držav članic Združenih narodov (ILO, 2016:5). 

Slonokoščena obala ima prav tako svojo državno pravno ureditev iz področja otroškega dela. 

Pravno je otroško delo omejeno v listini Le Code du Travail de 1995 (Delavsko pravo iz 1995). 

V členu 23.8 je opredeljeno, da otroci mlajši od 14 let ne smejo biti zaposleni. 31. člen zakona 

70-483 - La loi sur la minorité de 1970 (zakon v zvezi z mladoletniki iz leta 1970) določa, da 

mladoletna oseba ne sme skleniti pogodbe o zaposlitvi pred 16. letom starosti, razen v zvezi s 

poklicnim usposabljanjem ali pripravništvom (Tulane University, 2015: 14). 

O nevarnih delih pri otrocih je spisan zakon v 23.9 členu delavskega zakonika iz leta 1995, ki 

določa, da lahko inšpektor za delo in socialne zadeve, zahteva zdravniški pregled ženk in otrok. 

Če so ugotovljene nepravilnosti, oziroma se izkaže delo nevarno za zdravje in je prezahtevno 

za posameznika, mu mora delodajalec poiskati drugo lažje delo. V kolikor to ni možno, mora 

delodajalec plačati odpravnino in razpisati odpovedni rok. 22.2 člen tega istega zakona 

prepoveduje nočno delo za vse otroke mlajše od 18 let (Tulane University, 2015: 14). 

Vlada SO je leta 2005 napisala prvi spisek (odlok Arrêté No. 2250) nevarnih del, ki so 

prepovedana za otroke, ki delajo v kmetijstvu in so mlajši od 18 let. Prepovedano je, da ti otroci 

obrezujejo drevesa, zažigajo polja, uporabljajo insekticide, herbicide, fungicide ipd., 

uporabljajo kemična gnojila in prenašajo težja bremena. Razširjena verzija je sledila leta 2012 
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(odlok Arrêté No. 009), kjer so dopolnili zakonik. 2. člen pravi, da otroci mlajši od 18 let ne 

smejo delati nevarnih del. 3. člen navaja nevarna dela kot tista, ki postavijo življenje v 

nevarnost, škodijo zdravju, varnosti in morali, škodijo psihičnemu in fizičnemu razvoju, 

vplivajo na pomanjkanje otroštva ter vplivajo na šolanje. V 7. členu so zapisane teže, katere 

lahko otroci ter mladostniki prenašajo. Otroci stari od 14 do 16 let lahko prenašajo 8kg, medtem 

ko otroci stari med 16 in 18 let 10 kg. Za otroke stare od 14 do 17 let velja, da je lahko skupaj 

s samokolnico teža 40 kg, medtem ko je naložen voziček lahko težak 130kg (Tulane University, 

2015: 14-15). 

V Gani je otroško delo regulirano v Otroškem zakoniku iz leta 1998. 89 odstavek določa 

minimalno starost 15 let, medtem ko 90. odstavek določa za lahka dela (dela, ki ne vplivajo na 

razvoj, niso zdravju škodljiva, ne vplivajo na obiskovanje šole) otroke starejše od 13 let. Za vse 

mlajše od 18 let je prepovedano nočno delo in nevarna dela, ki bi lahko škodila zdravju ali 

izobraževanju. Na farmah je prepovedano, da otroci mlajši od 18 let, delajo več kot 3 ure na 

dan in več kot 18 ur tedensko. Prav tako ne smejo delati sami, vedno mora biti odrasla oseba 

prisotna Tulane University, 2015: 16). 

2.3.3 Uničevanje okolja 

Čokolada je proizvod, ki ima velik ekološki vpliv. 169 g ogljikovega dioksida naj bi se izločilo 

v ozračje za eno 49 g mlečno čokolado. Ta izračun je zajet od emisij, ki nastanejo pri gojenju 

kakava do predelave kakava, kakavovega masla, mleka, sladkorja, pakiranja in distribucije. V 

sliki 2.10 bom prikazal primerjavo izpusta ogljikovega dioksida v okolje pri čokoladi in 

avtomobilu. Za izdelavo 200 gramske mlečne čokolade se v okolje sprosti toliko ogljikovega 

dioksida, kakor da bi se vozili z osebnim avtomobilom 2,7 km daleč. V kolikor je ta kakav za 

to 200 gramsko mlečno čokolado pridobljen na območju, kjer so posekali deževni gozd, je ta 

razdalja enaka 5,1 km. V kolikor je ta čokolada temna in prihaja iz območja posekanega gozdu, 

pa je ta izpust ekvivalenten 7,9 prevoženimi kilometri. (Harris in drugi, 2015). 

Širjenje kmetijskih površin je razlog za 80 % svetovnega poseka dreves in predstavlja največjo 

nevarnost za tropski gozd. V biološko raznolikih in bogatih gozdovih kmetje uničujejo zemljo, 

zastrupljajo vodo in iztrebljajo živalske vrste, za potrebe svojih aktivnosti (Kissinger idr., 

2012:5). Ker svetovna populacija raste in so potrebe po kakavu vse večje, je potrebna 3 % rast 

kakavovih nasadov letno. Zaradi širjenja kakava so izjemno vidni vzorci izsekavanja dreves v 

velikih tropskih gozdovih (Lebovitz, 2004: 28). Slika 2.11 prikazuje letno povečevanje območij 
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s kakavovci od leta 1961 do leta 2013. Razvidno je, da se območja strmo večajo, prav tako se 

je v osemdesetih letih vključila še Azija, ki ima danes že veliko vlogo pri pridelavi kakava. 

Slika 2.10 Primerjava izpusta CO2 

 

Vir: Harris idr., 2015 

Slika 2.11 Hektarji obdelovalnih površin s kakavovcem med leti 1961 in 2013 

 

Vir: Sommeregger in Wildenberg, 2016: 21 
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Kot velika težava se kaže tudi slabo poznavanje kmetijstva na splošno in ne samo trajnostnega 

razvoja. Kmetje izčrpajo zemljo, kasneje pa raje postavijo nov nasad kakavovcev na območju, 

kjer je bil prej gozd in je zemlja še bogata z rudninami (Sommeregger in Wildenberg, 2016: 

20). 

20 letna študija je pokazala, da Organizacija združenih narodov za prehrano in kmetijstvo 

navaja napačne podatke in s tem zavaja javnost. V njihovem poročilu je navedeno, da je med 

leti 1990 in 2000 zaradi izsekavanja tropskega gozdu, bilo zmanjšano za 25 % gozdne površine. 

Študija pa kaže na to, da je ta podatek za omenjeno obdobje 62 % rast izsekavanja tropskega 

gozda (Kim in drugi, 2015). 

Na sliki 2.12 je prikazana razlika med posekom in novim razrastom gozdu v obdobjih 1990-

2000 ter 2000-2010, za vse svetovne regije ter subregije. V Prvem obdobju smo na svetovni 

ravni imeli negativen posek v velikosti 8,3 milijona hektarjev na leto, kar predstavlja 0,20 

odstotka celotnih gozdnih površin na zemlji. V drugem časovnem obdobju je viden rahel upad 

poseka, vendar je še vedno v negativnih številkah. 

Slika 2.12 Sprememba gozdnih površin po regijah in subregijah, 1990-2010 

 

Vir: FAO, 2010: 18 
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Med leti 2000-2010 je bil svetovni gozdni posek negativen za 5,2 milijona hektarjev površin na 

leto, kar predstavlja 0,13 odstotka celotnih gozdnih površin na zemlji. Največji posek ima Južna 

Amerika, kar 4,2 milijona hektarjev na leto, za obdobje 1990-2000, ter 4 milijonov hektarjev 

letno med leti 2000-2010 (FAO , 2010: 18-20). 

Druga okoljska težava pri gojenju kakava so uporaba fitofarmacevtskih sredstev ter umetnih 

gnojil. Kakav dobro uspeva brez teh sredstev, vendar je za to potrebna biotska raznolikost in 

krepitev rastlin z obrezovanjem in prekopavanjem. Večina kmetov si pesticidov ne more 

privoščiti, kadar pa pridejo do njih, jih uporabljajo brez znanja in škodujejo tako sebi, kakor 

okolju. Žal so v teh državah dovoljena sredstva, ki so pri nas prepovedana, saj imajo prevelik 

škodljiv učinek na okolje. V Kamerunu so izvedli raziskavo o uporabi pesticidov. Na vzorcu 

251 kmetov jih kar 23 % uporablja pesticid Endosulfan, le ta je zaradi visoke toksičnosti v 

večini sveta prepovedan. Prav toliko jih je tudi priznalo, da uporabljajo nepriznane kemikalije. 

Raziskava je pokazala tudi, da večina kmetov ni upoštevala priporočenih količin in niso vedeli 

na kakšen način se pesticide uporablja. S tem pristopom škodujejo okolju, medtem ko je učinek 

pesticida manjši (Sommeregger in Wildenberg , 2016: 22-23). 

2.3.4 Reševanje težav 

Leta 2001 je bil s strani Združenja Proizvajalcev Čokolade ter organizacije Chocolate 

Manufacturers Association podpisan mednarodni sporazum imenovan Harkin-Engel Protokol. 

Ti dve organizaciji predstavljata skoraj vse velike znamke čokolad. Sporazum zajema 

povezovanje z vladami proizvajalk kakava in sprejetje splošnega certifikata, ki zagotavlja, da 

kakav ni bil predelan s pomočjo najhujših oblik otroškega dela. Protokol sta spisala takratni 

senat ZDA Tom Harkin ter predstavnik vlade ZDA Eliot Engel s pomočjo civilnih družbenih 

skupin. Rok za dosego cilja je bil do leta 2005 z možnim podaljšanjem do 2008 oziroma 2010. 

Industriji ni uspelo doseči dogovora in je leta 2010 sprejela nov dogovor, ki bo do leta 2020 

zmanjšal za 70 % najhujše oblike dela otrok. Nov dogovor je prinesel novo organizacijo Child 

Labor Cocoa Coordinating Group (CLCCG), ki je pripomogla k transparentnosti o tem koliko 

denarja in na kakšen način ga bodo industrije porabile za zmanjšanje najhujših oblik otroškega 

dela (ILRF, 2014: 6). 

Harkin-Engel Protokol je naletel na velike očitke. Očitajo mu, da je vse samo politična igra in 

dokument, ki ni prinesel nikakršnega napredka. Miki Mistrati, avtor filma, ki prikazuje temno 

plat proizvodnje čokolade, zatrjuje, da protokoli ne morejo spremeniti ničesar, pač pa bo 

potrebna sprememba mišljenja pri potrošnikih. Potrošniki so tisti, ki bodo morali zahtevati 
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proizvode, kateri so certificirani in je zanje zagotovljeno, da ne prihajajo iz virov, kjer 

uporabljajo najhujše oblike otroškega dela (CNN, 2011). 

Da je potrebno socialne ter okoljske težave, ki se pojavljajo v zvezi z gojenjem kakava rešiti je 

prioriteta več institucij. Med drugim se tudi proizvajalci čokolade zavzemajo za izboljšanje 

pogojev, saj je od tega odvisna tudi kvaliteta in količina kakava, ki jo prejmejo. Eden največjih 

ameriških izdelovalcev čokolade Hershey se je zavezal, da bo do leta 2020 odkupoval 100 % 

samo kakav iz trajnostne pridelave. Prav tako so leta 2011 s pomočjo Svetovne Organizacije za 

Kakav začeli akcijo Cocoa Link, katere namen je izobraziti kmete in jim zagotoviti boljše 

pogoje. Pilotna država je bila Gana, kjer so se poznali pozitivni učinki te akcije. V Gani je bil 

letni pridelek večji za 24,6% po zaslugi te akcije. Kmetje, ki so bili deležni treninga in pomoči 

s strani akcije, so imeli med 15 in 40 % večji pridelek. Hershey imajo namen do leta 2017 v 

Zahodni Afriki pomagati 750,000 kmetom, ki gojijo kakav. Hershey se je povezal z neodvisno 

okoljevarstveno organizacijo Rainforest Alliance, katera spodbuja trajnostno kmetijstvo. Glede 

na to, da se Hersey zavzema za zmanjšanje dela otrok in boljše pogoje kmetov, mu očitajo, da 

se je povezal z napačnim certifikacijskim organom (Moller, 2012). 

Za izboljšanje stanja so se tudi nekatere druge svetovno največje proizvajalke čokolade 

odločile, da bodo do leta 2020 odkupovale samo 100 % čokolado s certifikatom o trajnosti. Med 

njimi so Mars Incorporated, Mondeléz International, Nestlé, Ferrero in Hershey, kar predstavlja 

50 % svetovno proizvedene čokolade. Tovrstni ukrep je zagotovo dober korak k temu, da se 

kmetje podučijo o trajnostnem kmetovanju, izboljšajo pridelek in dosežejo boljše pogoje za 

življenje (Russilo, 2014: 4). 

Prav tako so nekatere evropske države naredile korak k temu, da pripomorejo k zmanjšanju 

težave. Nizozemska si je zadala, da bo do leta 2025 uporabljala samo 100 % trajnostni kakav. 

Do leta 2014 jim je uspelo, da je ena četrtina vse čokolade v državi bilo pod certifikatom o 

trajnosti. Tudi nemška iniciativa The German Initiative in Sustainable Cocoa (GISCO) je 

prepričala nemške oblasti, da se zavežejo cilju o vsaj 50 % deležu certificiranega kakava v 

državi do leta 2020. Žal so druge države še vedno v ozadju in še niso izvedle ukrepov v tej 

smeri (Cocoa Barometer, 2015: 14). 

Evropska unija pripravlja standard o odličnosti (ISO) CEN/TC 415, ki bi zagotavljal sledljivost 

kakava in podpiral kakav iz trajnostnega kmetovanja. Trenutno je zadeva v obravnavi in čaka 

na zeleno luč (Russilo, 2014: 4).  
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Leta 2007 je začela delovati nevladna organizacija International Cocoa Initiative (ICI), katera 

se zavzema za pravice otrok v kakavovih skupnostih. Delujejo v Slonokoščeni obali ter Gani in 

so do danes pomagali že preko 682,500 otrokom. Organizacija je v letu 2015 izvedla kar 460 

večjih razvojnih projektov. Med drugim so zgradili 4 zdravstvene centre, 8 vodnjakov, 121 

novih učilnic, zaposlili 20 novih učiteljev, prenovili 4 šolske kuhinje in v enem letu zagotovili 

6,185 otrokom šolanje (ICI, 2016: 1-12). 

2.4 Certifikati za čokolado 

Da bi popravili neravnovesje znotraj mednarodne trgovine s kakavom in zagotovili preživetje 

50 milijonom ljudi, morajo jasne predpise upoštevati prav vsi igralci na trgu. Čeprav imamo 

deklaracije, katere naj bi prepričevale izkoriščanje otrok in invazivno poseganje v naravo je 

potreben še zunanji nadzor. Zunanji nadzor ter usmerjanje izvajajo organizacije, ki podeljujejo 

certifikate. Certifikati prispevajo k spoštovanju standardov, kot so: 

• pravice delavcev, zdravstveni in varnosti predpisi (ILO konvencije številka 29, 97, 98, 

100, 105 in 111), 

• neodtujljive človekove pravice (svoboda združenja), 

• prepoved izkoriščanja otroške delovne sile (ILO konvenciji številka 138 in 182), 

• varovanje okolja (prepovedani pesticidi: konvenciji POP in PIC; FAO kodeks ravnanja 

s pesticidi; konvencija MOD številka 170; WHO 1a/1b; PAN seznam prepovedanih 

substanc v agrikulturi) (Sommeregger in Wildenberg, 2016: 49). 

Da bi se zaščitili otroci in izkoriščanje delovne sile, negospodarnega ravnanja, uničevanje 

okolja in vpeljalo trajnostno kmetijstvo, nastajajo certifikacijske organizacije. Certifikacijski 

organi zagotavljajo neodvisen nadzor v skladu z mednarodnim standardom ISO 65. Glavni cilj 

so vzpostavitev pravične trgovine in trajnostne proizvodnje kakava, socialna enakopravnost ter 

z okoljem skladni in trajnostni procesi. Med najbolj znanimi in razširjenimi certifikati so: 

Faritrade, Rainforest Alliance, UTZ Certified in Organic, te bom v svoji nalogi tudi opisal. 

Čeprav imajo vsi ti priznani certifikacijski standardi različne prioritete, so si enotni glede 

minimalnih družbenih in okoljskih standardov pri proizvodnji kakava. Prav tako sodelujejo pri 

oblikovanju strategije za izboljšanje kmetijskih praks, ki bi prinesle boljše razmere za celotno 

skupnost. Pri vseh teh štirih certifikacijskih organih temelji program na smernicah Mednarodne 

zveze za socialno in okoljsko akreditiranje in označevanje, le ta je mednarodno sprejet organ 

za standardizacijo. Certifikacijski organi se med sabo tudi povezujejo in izvajajo skupne ukrepe. 
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Tako je leta 2015 bila ustanovljena Globalna koalicija za minimalno plačo, katera se zavzema 

za trajnostno doseganje izboljšanja življenjskih pogojev malih posestnikov (Sommeregger in 

Wildenberg, 2016: 49). 

Certifikati za kakav spodbujajo trajnostno delovanje na večih področjih. Vse iniciative 

preverjajo kriterije nekoliko drugače, medtem ko so skupne norme precej podobne. Kriteriji za 

oceno trajnostnega delovanja so napisani s strani Mednarodnega Trgovinskega Centra 

Združenih Narodov (ITC). Zajemajo 346 kriterijev iz treh glavnih področij: ljudje (socialna 

odgovornost), planet (okoljski vidiki) in dobiček (ekonomska sposobnost preživetja). Vsak 

certifikacijski organ se drži nekaj kriterijev od teh, ki so podanih. V raziskavi je navedeno, da 

je vsaj 94 kriterijev pokritih pri štirih od petih certifikacijskih organih (Russillo, 2014: 10). 

Slika 2.13 Področja kriterijev certificirane čokolade 

 

Vir: Russillo, 2014: 11 

2.4.1 Proces certifikacije kakava 

Proces certifikacije kakava je podoben vsem certifikacijskim shemam, ki pokrivajo področja 

socialnih, okoljskih ter ekonomskih težav. Kmetje morajo biti popolnoma v skladu z 

določenimi zahtevami in skladnost se preverja preko neodvisnih revizorjev. Največ dela pri 
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vzpostavitvi certifikata ima kmetija sama, čeprav so odgovornosti in stroški certifikata 

razporejeni preko celotne verige vrednosti (KPMG, 2012: 17-18). 

Slika 2.14 Vloge in procesi pri certificiranju trajnostnega kakava 

 

Vir: KPMG, 2012: 18 

Potek certifikacije kakava: 

• Kmet pokaže zainteresiranost za pridobitev certifikata. V tej fazi lahko sami predhodno 

ocenijo, ali zadostujejo vsem pogojem, ki jih podaja certifikacijski organ. Kontrolne 

sezname pridobijo preko spletne strani organa. 

• Kmet mora vzpostaviti in začeti izvajati notranji nadzor. 

• Ko je notranji nadzor vzpostavljen, so pripravljeni na notranjo revizijo, da bi preverili 

njihovo ustreznost, da postanejo certificirani. Če je rezultat notranje revizije pozitiven, 

bo kmet ali zadruga poklicala uradno revizijo oziroma predhodno revizijo. 

• Kmet lahko pridobi predhodno revizijo, katera oceni kaj vse je še potrebno odpraviti 

oziroma popraviti. V kolikor je vse po standardih, je ta korak neobvezen. 

• Uradni neodvisni zunanji ocenjevalec pride preveriti ali kmet oziroma organizacija 

zadovoljuje vsem zahtevam certifikata. Po pregledu kmetije ter plantaže sledi še pregled 

vseh oseb, ki so vpletene v pridelavo/predelavo. Tudi pri njih se preverja ustreznost po 
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standardih. Po oceni pošlje certifikacijski organ pismo s podeljenim certifikatom, 

oziroma seznam izboljšav in ukrepov, ki so potrebni za naslednji obisk zunanjega 

ocenjevalca. Prav tako je podan datum, kdaj bo ocenjevalec zopet prišel na ocenjevanje. 

• Samo izvajanje za zadruge poteka lahko po korakih. Nekatere zahteve so časovno 

opredeljene. Na primer Fairtrade ima za zadruge in kooperante 6 letno obdobje, da 

izpolnijo celotne zahteve. 

• Zahteve za usposabljanje se razlikujejo tudi po certifikacijski shemi, pri čemer imajo 

nekatere sheme različne zahteve za 1., 2. in 3. leto (KPMG, 2012: 18-19). 

2.4.2 Fairtrade 

Fairtrade so ustanovili leta 1993 v Avstriji. Danes je Fairtrade International mednarodno 

združenje 25 organizacij, ki si prizadevajo za pravično trgovino v državah potrošnikov. 

Minimalne cene, standardi ter razne premije se določajo kolektivno znotraj same organizacije. 

Certifikat za kakav lahko pridobijo samo majhne kmetije, medtem ko ga velike plantaže ne 

morejo. Za pridobitev certifikata Fairtrade morajo izdelki vsebovati sestavine, katere so 

proizvedene v skladu s kriteriji Fairtrade. Končni proizvod mora vsebovati vsaj 20 % sestavin, 

katere so certificirani s Fairtrade certifikatom. Leta 2014 so začeli akcijo, ki se osredotoča na 

osnovno surovino – kakav. Program zahteva, da je kakav v izdelku pridobljen 100 % iz 

Fairtrade virov, medtem ko lahko druge sestavine prihajajo iz drugih virov. S tem želijo 

pospešiti prodajo certificiranega kakava in povečati certifikacijo kakava med majhnimi 

posestniškimi družinami (Sommeregger in Wildenberg, 2016: 51). 

Cilj Fairtrade je uporaba razvojnega pristopa za zmanjšanje revščine in izkoriščanja. Fairtrade 

podpira majhne proizvajalce na razvijajočih trgih, da lahko živijo dostojno. Večji pridelek, ki 

je prodan po boljši ceni pripomore celotni skupnosti na tistem majhnem področju. Sam program 

ima pozitivne učinke tudi iz družbenega, ekološkega in gospodarskega vidika (Sommeregger 

in Wildenberg, 2016: 52).  

Organizacija Fairtrade International ima svoj revizijski organ, ki skrbi za izvajanje nadzora pri 

certificiranih izvajalcih. Organ zagotavlja zunanje neodvisno preverjanje standardov v 

vrednostni verigi vsaj enkrat letno v sklopu podaljševanja certifikata. Prav tako preverjajo 

vzorce manjših posestniških družin, ki pripadajo kooperativi (Sommeregger in Wildenberg, 

2016: 52). 

 



Tomažin, Andrej. 2017. »Etnocentrizem proti etiki: Grenkost čokolade« Magistrska naloga študijskega programa 
druge stopnje., Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

42 
 

Slika 2.15 Logotip certifikata Fairtrade 

 

Vir: www.fairtrade.net 

Slika 2.16 Prednosti ter slabosti Certifikata Fairtrade International 

 

Vir: Sommeregger in Wildenberg, 2016: 53 

2.4.3 UTZ 

UTZ certifikat je nastal leta 1997 v Amsterdamu z namenom, da vzpostavi trajnostni program 

za kavo. Kasneje so leta 2007 razširili program še na kakav ter čaj. Sestavljajo ga člani 

čokoladne industrije ter strokovnjaki za trajnostni razvoj. Čokoladni izdelki z UTZ certifikatom 
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morajo vsebovati minimalno 90 % certificiranega kakava, medtem ko za druge sestavine ni 

potrebno, da so certificiranega izvora (Sommeregger in Wildenberg, 2016: 52). 

Cilj UTZ je program trajnosti, ki bi zagotavljal boljše življenjske razmere na tistem območju, 

povečan promet in učinkovitost. Prav tako bi s pomočjo tega programa pomagali zagotoviti 

dovoljšne količine kakava za predelovalni sektor (Sommeregger in Wildenberg, 2016: 52). 

Certifikat se pridobi preko registracije na spletni strani UZT. Trgovci in kmetje morajo 

upoštevati predpise v nadzorni verigi, proizvajalci pa kodeks ravnanja. Neodvisni certifikacijski 

organi preverjajo, ali so standardi in regulacije upoštevani (Sommeregger in Wildenberg, 2016: 

53). 

Slika 2.17 Logotip certifikata UTZ 

 

Vir: www.utz.org 

Slika 2.18 Prednosti ter slabosti Certifikata UTZ 

Vir: Sommeregger in Wildenberg, 2016: 53 

2.4.4 Rainforest Alliance 

Rainforest Alliance je bila ustanovljena leta 1987 v New Yorku z namenom, da se bori proti 

krčenju deževnega gozda za namene povečevanja agrikulturnih površin. Je članica Mreže za 
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trajnostno kmetijstvo (Sustainable Agriculture Network – SAN), ki določa standarde 

trajnostnega kmetijstva. Kljub temu da je okoljevarstvena organizacija, pokriva tudi družbene 

kriterije. Za pridobitev certifikata je potrebna uporaba 30 % deleža certificiranega kakava. 

Prejemnik licence se zaveže, da bo v naslednjih petih letih prišel na 90 % delež upoštevane 

(Sommeregger in Wildenberg, 2016: 53). 

Slika 2.19 Prednosti ter slabosti Certifikata Rainforest Alliance 

 

Vir: Sommeregger in Wildenberg, 2016: 54 

Cilj je spodbujanje trajnostnega kmetijstva in čim manjši poseg v naravo za potrebe človeštva. 

S svojim delovanjem prav tako prispevajo k izboljšanju metod pridelave in zagotavljajo trajnost 

prihodkov in manjše onesnaževanje (Sommeregger in Wildenberg, 2016: 53). 

Revizorji, kateri so akreditirani pri Mednarodni zvezi gibanj za ekološko kmetijstvo 

(International Federation of Organic Agriculture Movements – IOAS) izvajajo letne preglede 

pri certificiranih pridelovalcih (Sommeregger in Wildenberg, 2016: 53). 

Slika 2.20 Logotip certifikata Rainforest Alliance  

 

Vir: www.rainforest-alliance.org 
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2.4.5 Ekološka oznaka EU 

Vse zgoraj naštete certifikacijske oznake ne izpolnjujejo zahtev ekoškega certifikata EU. Zato 

je pomembno, da smo pozorni tudi na to oznako, kateri certifikat je še dodatno označen na 

čokoladi. Nova ekološka oznaka (the EU organic logo) je bila sprejeta z odločbo Evropske 

unije št. 271/2010 leta 2010. Pod to oznako so lahko predstavljena vsa živila, ki ustrezajo 

odločbi št. 834/2007. Po tej odločbi je lahko čokolada označena s to oznako v primeru, da je 

minimalno 95 % vseh sestavin organskega izvora (ec.europa.eu, 2016). 

Cilj certifikata je spodbuditi kmetovalce za izbiro biološko-dinamičnega kmetovanja in 

potrošnikom olajšati pregled pri izbiri izdelkov. Prav tako je cilj trajnostno kmetovanje in 

ohranjanje naravnih virov (Kon-cert, 2016). 

Za pridobitev certifikata se je treba prijaviti v certifikacijski postopek, sledi podpis pogodbe in 

izvedba kontrole na kmetijskem gospodarstvu. Po pregledu sledi dogovor o odpravi morebitnih 

nesoglasij in določilo naslednjega obiska kontrole. Po naslednji kontroli sledi pregled 

dokumentacije o izvedeni kontroli ter izdelava poročila. Na koncu sledi odločitev o izdaji ali 

ne izdaji certifikata s strani certifikacijskega organa. Certifikat je treba pridobiti vsako letno 

(Kon-cert, 2016). 

Slika 2.21 Logotip certifikata Ekološka oznaka EU 

 

Vir: (ec.europa.eu, 2016). 

2.5 Placebo 

Z besedo placebo se največkrat srečujemo v medicinski sferi in jo prav tako najhitreje 

povežemo prav z medicino. Po Bresjanc (2012) je placebo snov oziroma poseg, ki nima 

specifične učinkovitosti za neko dano bolezen, a pri prejemniku izzove objektivno ali celo 

subjektivno izboljšanje zdravstvenega stanja. Temu fenomenu pravimo placebo učinek. V 

medicini ima placebo dva namena. Prvi namen je del same terapije, drugi namen pa je kontrolni 

pogoj pri preizkusih o učinkovitosti novega zdravila oziroma zdravilne metode. Tak dvojno 
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slepi preizkus, kontroliran s placebom implicitno potrjuje domnevi, da gre del učinkovitosti 

pripisati učinku placeba in ne samemu zdravilu oziroma posegu. 

Učinek placebo je psihološkega izvora in uporablja zunanje dejavnike in bolnikovo stanje kot 

del terapevtskega odnosa. Kot vpliv lahko prištejemo tako pretekle izkušnje kakor tudi same 

okoliščine trenutnega terapevtskega odnosa. Placebo ima lahko tudi obratni negativni učinek. 

V tem primeru ima učinkovina oziroma terapija negativen rezultat in lahko bolniku celo škodi. 

V tem primeru je govora o učinku noceba. Vzvodi samega placeba so le delno raziskane 

obojesmerne povezave uma in telesa (Bresjanc, 2012). 

Izraz placebo pravzaprav pomeni »I shall please«, oziroma v prevodu »jaz moram zadovoljiti«. 

V drugi polovici 18. stoletja je izraz prišel v medicinsko-farmacijsko besedišče. V Quincyevem 

leksikonu iz leta 1787 je definiran kot zdravilo, ki je namenjeno bolj zadovoljiti kakor 

pozdraviti bolnika (Gensini, Conti AA. in Conti A., 2005). Pri raziskovanju placeba je veliko 

pripomogel Émile Coué, ki je ugotovil povezavo med učinkom placeba in psihološko sugestijo 

oziroma samosugestijo. Coué je kot lekarnar delal v francoskem mestecu Troyes, ko je bolniku 

dal namesto protibolečinske tablete, sladkorno tableto. Ker je bolnik občutil olajšanje, je Coué 

sklepal o psihološkemu vplivu pri samozdravljenju. Kasneje je razvil metodo samozdravljenja 

s prepričevanjem samega sebe o tem, da ni nič narobe in ste ozdravljeni (Coué, 1922; 

Encyclopædia Britannica, 2016; Brooks CH., 1922). 

Velik preobrat je prinesel članek Henry K. Beecherja, Mogočni Palcebo, v katerem je opisal 

svoje opažanje uporabnosti placeba v medicini. Osrednji del članka so bili izsledki iz njegove 

študije 15 raziskav s skupno 1082 bolniki z različnimi motnjami. Iz svojih izsledkov je sklepal, 

da je placebo najbolj učinkovit pri najbolj stresnih stanjih. Zato je odsvetoval raziskave učinka 

placeba na zdravih prostovoljcih z eksperimentalno povzročenimi motnjami. Po njegovem 

članku je sledilo večje zanimanje za placebo v strokovni in širši javnosti (Beecher HK. v 

(Bresjanc, 2012: 878). 

Placebo je znanstveno dokazan učinek vpliva delovanja psihosocialnih komponent. Pri 

nekaterih motnjah je učinek placeba večji, medtem ko je pri drugih malenkost manjši, toda 

nikoli zanemarljiv (Bresjanc, 2012: 891). Za našo nalogo smo pregledali še literaturo o placebu 

v marketingu, o čemur bo naslednje podpoglavje. 
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2.5.1 Placebo v marketingu 

Sam vpliv marketinga na potrošnikovo obnašanje je precej raziskan. Številne študije kažejo na 

to, da ima ime blagovne znamke (Allison & Uhl, 1964) oziroma samo oglaševanje (Lane, 2000) 

velik vpliv na samo percepcijo izdelka. O vplivu placeba v medicini je precej dokazov, medtem 

ko je merjenje vpliva placeba v marketingu precej sveže. Ena od študij (Branthwaite A., Cooper 

P., 1981) je povezala vpliv imena znamk protibolečinskih tablet na glavobol. Tablete z znanim 

imenom so precej bolje ocenili, kakor neznane tablete z deklarirano enakim učinkom. V študiji 

so prav tako uporabili ljudi, ki v preteklosti niso uporabljali protibolečinskih tablet. Tudi ta 

skupina je precej bolje ocenila tableto z znanim imenom, čeprav je v resnici šlo za popolnoma 

enake tablete. Razlog za to tiči v tem, da imamo psihološko zakoreninjena prepričanja o nekem 

produktu. Lahko je to zaradi oglasov, morda preko pogovorov z znanci in njihovimi izkušnjami 

ali pa z našo izkušnjo z istim proizvodom iz preteklosti. Shiv, Carmon in Ariely (2005) so v 

študiji o vplivu blagovne znamke nadaljevali in dokazali, da je oglaševanje dovolj močno, da 

spremeni potrošnikovo mišljenje o učinkovitosti produkta. Vpliv kvalitete s ceno lahko vpliva 

na potrošnika v obliki placeba. 

V tej isti študiji navajajo, da so pričakovanja zelo pomemben element pri marketinškem 

placebu. Večja kot so bila pričakovanja in prejšnje informacijsko ozadje o produktu, večji je bil 

vpliv placeba. 

Torej kadar govorimo o placebo učinku v samem marketingu lahko predpostavimo, da je to 

izdelek, ki obljublja določene lastnosti oziroma učinkovine, ki jih sploh nima. A vendar prepriča 

potrošnika, da le to vsebuje in potrošnik bi celo bil pripravljen v nakup le tega. 

2.6 Izbira produkta (ang. Consumer decision making) 

Vsakodnevno se soočamo s sprejemanjem raznih odločitev, ki se nanašajo na naša življenja. 

Veliko odločitev se dogaja tudi v trgovinah, kjer se odločamo za nakup naših vsakodnevnih 

produktov. Četudi je ta produkt vsak dan enak, je v ozadju še vedno vaša odločitev. Predpogoj, 

da ste prišli do odločitve, pa je izbira. 

Na trgovskih policah imamo velikansko izbiro, kjer izbiramo na podlagi preteklih izkušenj, 

informacij, ki smo jih prejeli v preteklosti, samo percepcijo, ali drugih socioekonomskih 

vplivov. Na podlagi vseh teh podatkov se lažje odločimo med danimi produkti (Cooper et al, 

2005; McClure et al, 2004). Kakor navajata Anderson in Sobel (2003), več kot imamo 
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podatkov, raje se bomo odločili za določen produkt. V spodnjem stavku so spretno združeni 

elementi tako na socialnem kakor tudi kognitivnem in kulturno vplivnem nivoju:  

“A salad of perfectly grilled woodsy-flavored calamari paired with subtly bitter pale green leaves of curly endive 

and succulent petals of tomato flesh in a deep, rich balsamic dressing. Delicate slices of pan-roasted duck breast 

saturated with an assertive, tart-sweet tamarind-infused marinade.” 

Vsi ti elementi povečujejo možnost za to, da se boste odločili za opisani produkt. Iz tega tudi 

izhajata, da je možno ekonomske potrebe predstaviti enako kot hrano in s tem spodbuditi 

odločitev (Anderson in Sobel, 2003: 581). 

2.6.1 Sprejemanje odločitev 

Sprejemanje odločitev je centralna kognitivna funkcija. Zbiramo informacije, iščemo 

alternative in si zapomnimo prejšnje izkušnje s podobnimi izdelki. To bazo oblikujemo skozi 

celo življenje in jo vsakodnevno tudi spreminjamo. Sprejemanje odločitev je pravzaprav 

kompleksen pojem in združuje mnoge discipline kot so: biologija, računalniška znanost, 

inženiring, psihologija in nevroznanost (Green, 2012).  

Zadnja leta se nevroznanost precej ukvarja s sprejemanjem odločitev in raziskuje povezavo z 

odločitvami ter aktivnostjo v naših možganih. Kadar smo soočeni z izbiro, so aktivni obročasti 

girus (Anterior cingulate cortex), orbitofrontalni del čelnega režnja ter ventromedialni del 

čelnega režnja. Študija je pokazala precejšnje razlike pri aktivnosti teh delov možganov, glede 

na to, kakšna je bila odločitev in koliko podatkov smo dobili. Prav tako so razlike v vzorcih 

delovanja možganov, kadar je izbira na dnevni bazi, osebna odločitev ali pa navodila tretje 

osebe, da se odločimo namesto njih (Walton, Devlin in Rushworth, 2004). 

Študije so pokazale povezavo med izbiro pri negotovosti in delovanjem prefrontalnega režnja 

naših možganov, kadar se subjekt uči skozi primere in na lastnih napakah pri izbiri možnih 

odgovorov (Volz et al., 2003, Platt and Huettel, 2008). Vse skupaj potrjuje raziskava, kjer je 

opica prejemala nagrado za pravilne odgovore in je kasneje odgovarjala bolj optimalno s 

pomočjo prefrontalnega režnja (Hampton et al., 2006).  

2.6.2 Etično odločanje potrošnikov 

Za nemoteno delovanje trga že vemo, da potrebujemo dve strani, torej ponudnike in odjemalce. 

Še ne dolgo nazaj pa je bila pri vprašanju etike postavljena v ospredje samo ena stran trga in 

sicer ponudniki storitev in proizvodov. Osredotočanje samo na podjetja ni smiselno, saj vsak 
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potrošnik odloča o svoji izbiri nakupa. Če trg še ne ponuja želene dobrine, bo konkurenca 

poskrbela za zapolnitev manjkajoče ponudbe. Potrošniki morajo izraziti svoje vrednote in 

podjetja usmerjati s svojim povpraševanjem. Apatični potrošniki, ki jih vodi izključno 

prihranek denarja, s takšnim načinom življenja na dolgi rok ne prispevajo k razvoju družbe in 

napredku gospodarstva. V zadnjem času je vedno več potrošnikov, ki si želijo bolj pravične 

družbe. Potrošništvo se je tradicionalno posvečalo pravicam kupcev, kvaliteti in varnosti 

proizvodov. Izguba zaupanja v proizvajalce in večanje moči potrošnikov je pripeljalo do 

pritiska na proizvajalce in osvetlilo različne problematike. Na začetku je bila v ospredju 

okoljevarstvena problematika, ki pa se je s časom razširila še na druga pereča vprašanja, kot je 

genetsko spremenjena hrana, pogoji dela v katere so prisiljeni delavci in otroška delovna sila, 

ter seveda izkoriščanje živali. Etično potrošništvo se ukvarja tako s socialnimi kot tudi z 

okoljevarstvenimi posledicami globalnega trga. Potrošniki, ki se vedejo etično, so konsistentni 

pri svoji odločitvi nakupa in se ne bodo odločili za nakup izdelka, katerega proizvajalec ne 

izpolnjuje njihovih etičnih norm. V svetu in v Sloveniji je porast tako imenovane pravične 

trgovine in ekološko pridelane hrane. Uveljavili so se certifikati, ki ozaveščenemu potrošniku 

olajšajo izbiro pri nakupu (Culiberg, 2010: 37-40). 

V raziskavah in literaturi lahko vidimo, da pri nakupu etičnega potrošnika obstajajo določene 

vrzeli, saj se potrošniki vedno ne vedejo v skladu s svojimi stališči. Sem spada tudi reciklaža in 

ločevanje smeti, uporaba javnega transporta, krajše vožnje s kolesom ...  

Najbolj celovit model etičnega odločanja, ki zajame tudi etične poglede potrošnikov je razvil 

Thomas M. Jones. Model je uporaben za analizo etičnega odločanja potrošnikov v zelo različnih 

kontekstih, kot npr. darovanje v dobrodelne namene, kupovanje izdelkov pravične trgovine, 

recikliranje izdelkov, porabniški bojkoti ... Model, ki se uporablja za analizo etičnega odločanja 

posameznikov v organizacijah, se imenuje issue-contingent model oz. problem-priložnostni 

model. Jonesov model je edini, ki vključuje različne vplive na proces odločanja. Etična 

odločitev, ki jo definira Jones, je tista, ki je legalna in moralno sprejemljiva skupnosti. V skladu 

te logike se potrošniki soočajo z različnimi dilemami. Da potrošnik začne proces etičnega 

odločanja, mora najprej zaznati etično problematiko. Kar pomeni, da potrošnik razume domino 

efekt, ki se zgodi na podlagi njegove sprejete odločitve in da ima v svojih rokah moč odločanja. 

Če potrošnik ne pripisuje večjega pomena recikliranju in pravični trgovini ima druge prioritete 

in sprejema odločitve na podlagi teh (Culiberg, 2010: 41). 
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Jonesov model sestavljajo štiri faze:  

1. prepoznavanje moralnega vprašanja,  

2. oblikovanje moralne sodbe,  

3. vzpostavljanje moralnega namena in  

4. izvajanje moralnega vedenja.  

 

V tem modelu na proces etičnega odločanja potrošnikov vplivajo:  

1. moralna intenzivnost,  

2. individualni dejavniki in 

3. tehnike nevtralizacije. 

Ključen gradnik Jonesovega modela je moralna intenzivnost, saj predstavlja značilnosti 

etičnega vprašanja. Kakšen vpliv ima moralna intenzivnost se določa sproti glede na situacijo 

in tako vpliva na celoten proces odločanja. Uporabna je tako pri raziskavah za potrošnike kot 

tudi za vodstveni kader. Pri analizi različnih etičnih vprašanj si lahko pomagamo z etično 

intenzivnostjo, saj si z njo lahko pomagamo pri razlagi potrošnikovega odločanja. Kako ljudje 

dojemamo etična vprašanja je v veliki meri odvisno od intenzivnosti problematike. To nam tudi 

pojasni, zakaj so nam nekatera vprašanja pomembnejša od drugih. V družbi, kjer se ljudje 

strinjajo, da je recikliranje dobro, bodo ljudje pogosteje sodelovali v takšnem obnašanju. Če 

potrošnik meni, da je njegovo vedenje koristno je velika verjetnost, da bo s takšnim vedenjem 

nadaljeval. Večjo pozornost potrošniki navadno posvečajo tistim ljudem, ki so jim bližje 

socialno, kulturno, psihološko in fizično. 

Sestavine moralne intenzivnosti so:  

1. velikost posledic,  

2. družbeni konsenz,  

3. verjetnost učinka,  

4. časovna bližina,  

5. bližina žrtev in  

6. koncentracija učinka.  

Domnevamo lahko, da bodo potrošniki bolj verjetno sodelovali v etičnem obnašanju, če je to v 

korist večji skupini ljudi, kot pa če bi imela korist manjša skupina ljudi. Če potrošniki mislijo, 

da kot odgovorni turisti koristijo večjemu številu ljudi, bodo pogosteje sprejemali to vedenje 

(Culiberg, 2010: 4-42). 
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Slika 2.22 Model etičnega odločanja potrošnikov 

 

 Vir: Culiberg, 2010: 45 

2.6.3 Tehnike nevtralizacije 

V etičnem kontekstu se ljudje včasih ne obnašajo v skladu s svojimi prepričanji in takrat si 

želijo upravičiti takšno obnašanje. Ko se to zgodi potrošnik uporabi kognitivni proces 

nevtralizacije za obravnavo občutka krivde. Pri preučevanju obnašanja potrošnikov so tehnike 

nevtralizacije orodje za lažje razumevanje, kako potrošniki razvijajo in uporabljajo argumente 

za opravičilo neetičnemu obnašanju.  

Poznamo pet tehnik nevtralizacije: 

1. Zanikanje odgovornosti – Ljudje se ne čutijo odgovorne za svoja dejanja. Sklepajo, da 

nimajo dovolj vpliva za spremembe, nimajo lahko dostopnih želenih proizvodov, nimajo dovolj 

informacij in možnosti. 

2. Zanikanje škode/koristi – Ljudje trdijo, da s svojim vedenjem nikomur ne škodujejo ali 

koristijo. Takšno upravičevanje bi lahko označili kot zanikanje koristi. 

3. Zanikanje žrtve – Tisti, ki se neprimerno vedejo niso okrivljeni, saj so si žrtve njihovih 

dejanj zaslužile kar so dobile. 
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4. Obsojanje obsojenih – Oseba preusmeri pozornost od negativnega dejanja k načinu 

obnašanja in motivov večine. Svoje dejanje upravičuje kot sprejemljivo, saj večina ravna 

podobno, le peščica pa jih je sploh kdaj kaznovana. Lahko se zagovarjajo tudi na način, da 

nikomur ni mar in zakaj bi bilo potem njim. 

5. Poziv na višjo lojalnost – Ljudje upravičujejo svoje vedenje kot sprejemljivo, ker je 

takšno zaradi želje po uvedbi ideala. Čeprav oseba sprejema norme družbe, čuti večjo 

pripadnost specifični podskupini. Potrošnik lahko bolj ceni pripravnost, užitek, izkušnjo kot pa 

etični vidik potrošnje.  

Te tehnike nam lahko pomagajo razumeti vrzeli v obnašanju potrošnika. Tisti, ki prepoznajo 

etično problematiko, a se ne obnašajo skladno do nje, lahko olajšajo svojo vest z uporabo 

nevtralizacijskih tehnik. Čeprav potrošnik namerava izbirati v skladu z etiko, ga tehnike 

nevtralizacije lahko zavedejo, da bo izkoristil situacijske omejitve in se ne bo vedel v skladu z 

etiko (Culiberg, 2010: 40-43). 

2.6.4 Dejavniki nakupnega odločanja 

Na našo odločitev o tem, kaj bomo kupili vpliva veliko dejavnikov. Eden od dejavnikov je tudi 

v enem izmed prejšnjih poglavij – etnocentrizem. Engel, Blackwell in Miniard (1995) delijo 

vplive na proces nakupnega odločanja na: individualne razlike, vplive okolja in psihološke 

procese. Vsi ti dejavniki, ki oblikujejo nakupno vedenje so dobro razdelili tudi Cooper in 

sodelavci (2008: 44). Njihov model smo združili z modelom dejavnikov nakupnega vedenja od 

Kotler, Philip (1998: 174) in naredili svoj model. Na grobo so vplivi v štirih skupinah in sicer: 

socialno-ekonomski, kulturni, družbeni ter psihološki. Vsi tej vplivi delujejo na naše vzorce, 

preko katerih oblikujemo odločitev. Tej vzorci so: motivacija, percepcija, učenje in osebnost. 

Socialno-ekonomski vplivi so pravzaprav vplivi iz okolja. Tukaj je najpomembnejši dejavnik 

premoženjsko stanje, ki v veliki meri odloči za kateri izdelek se bomo odločili. Tukaj je zajet 

tudi poklic, kateri se pravzaprav manifestira preko premoženjskega stanja. V tem segmentu 

dejavnikov je tudi življenjski slog samega potrošnika ga pa lahko povežem tudi z družbenimi 

vplivi, saj se lahko poistovetimo z družbo. Dejavnik ki je zajet v tem segmentu je tudi starost 

in stopnja v življenjskem ciklu. Nakupne navade se spreminjajo skozi faze našega življenja, saj 

se prilagajajo našim potrebam. Vsi ti vplivi delujejo na vzorec motivacije, katera žene našo 

željo po nakupu. (Kotler, 1998: 181-182; Cooper et al, 2008: 45-46). 
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Slika 2.23 Model nakupnega vedenja 

 

Vir: Cooper et al (2008: 44); Kotler (1998: 174) 

Maslow je naredil eno najboljših teorij motivacije (1982: 92-109). Naredil je hierarhijo potreb, 

katere je klasificiral v osem glavnih skupin: 

• Fizične potrebe: tukaj uvrščamo vsakodnevne potrebe po hrani, vodi in spancu. Vse te 

potrebe so nujne za naš obstoj in nas ohranjajo pri življenju. Naše telo je homeostatično, 

kar pomeni, da ko zadovoljimo potrebo, smo zadovoljni, vse dokler ne pride zopet do 

pomanjkanja. Maslow je ugotovil tudi, da nam telo samo sporoča kakšno hrano si zaželi 

glede na pomanjkanje določenih nutrientov.  

• Potrebe po varnosti: so potrebe po svobodi, umirjenem življenju in organiziranosti. 

Zadovoljevanje teh potreb nas odvrača od slabih situacij, kot so kriminal, katastrofe in 

vojne. Dognal je, da vsi stremimo k rutini in organiziranosti, da s tem zmanjšamo 

možnosti za nepričakovane dogodke. 

• Potrebe po ljubezni in pripadnosti: so potrebe, katere se kažejo v obnašanju do 

sočlanov v družbi. Ljudje stremimo k temu, da smo sprejeti v določenem krogu ljudi. 

• Potrebe po priznanosti: so potrebe, da nas ostali člani v družbi spoštujejo in nam dajejo 

veljavnost. S tem nam predajajo moč in nas hkrati enačijo. 

• Potreba po znanju: je kognitivna potreba, ljudje ne želimo živeti v nevednosti in nas 

vodi velika radovednost. Pri otrocih je ta radovednost prirojena in je ne žene nobena od 

prej naštetih potreb. 

• Potreba po estetiki: je potreba po lepoti in umetnosti. 
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• Potreba po transcendaciji: je potreba po tem, da pomagamo drugim in s tem dvignemo 

svojo samozavest 

• Potrebe po samoaktualizaciji: so želje, da postanemo nekaj kar smo zmožni postati. 

Vse svoje talente maksimalno vključimo za dosego cilja. Zadovoljitev te potrebe nam 

da občutek smiselnega obstoja. 

Prve štiri skupine so namenjene ohranjanju življenja in statusa v družbi, medtem ko so druge 

namenjene nam - osebni rasti in veljajo kot višje potrebe. 

Kulturni vplivi vplivajo najgloblje na potrošnikovo vedenje. Velja kot najosnovnejši 

dejavnik, ki vpliva na naše želje in potrebe. Že v dobi odraščanja pridobimo tako iz 

primarne, kakor iz sekundarne socializacije niz vrednot, nagnjenj in vedenjskih značilnosti. 

(Kotler, 1998:174). Vsi vplivi iz tega področja delujejo na percepcijo. Percepcija je 

pravzaprav videnje produkta in vsebuje dekodiranje novih informacij s pomočjo nam že 

znanih informacij Cooper et al, 2008: 43). 

Pri psiholoških vplivih gre za vrsto vplivov, ki izhajajo iz naslova motivacije, ki smo jo 

opisali prej. Gre za psihološke potrebe, kot so potreba po prepoznanju, po spoštovanju in 

pripadnosti. Tukaj gre za zaznavanje nekega produkta, ki je lahko zaradi naših psiholoških 

teženj popolnoma drugačno od videnja drugih. Močan vpliv ima tukaj stališče in prepričanje 

o nekem produktu (Kotler, 1998: 188). Tukaj gre za primer vegetarijanca, ki zaradi svojih 

prepričanj ne bo kupil mesa, pa čeprav ni nič narobe z njim na trgovski polici. Vsi ti vplivi 

se manifestirajo skozi učenje. Kot učenje so mišljene tiste spremembe v vedenju, katere 

izvirajo iz izkušenj (Kotler, 1998: 187). Kot primer lahko podam nekoga, ki vidi, da ima 

njegov idol določeno znamko in jo nato tudi sam kupi. 

Družbeni vplivi imajo veliko vlogo pri odločevanju v marketingu, saj precej vplivajo na 

potrošnikovo vedenje. Na potrošnika vplivajo referenčne skupine, s katerimi imamo 

neposreden odnos. Poznamo primarne referenčne skupine (družina, prijatelji, sodelavci, 

sošolci itd.), v katerih preživimo največ časa ter sekundarne referenčne skupine (verske, 

sindikalne, interesne skupine itd.). Kot najbolj pomembna referenčna skupina velja družina, 

saj je ta tista, preko katere smo pobirali vzorce in si ustvarjali sliko o produktih (Kotler, 

1998: 187). 
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2.7 Pregled obstoječih raziskav 

Preglednica: Pregled obstoječih raziskav na temo placebo učinka v marketingu, padajoče po 

letnici 

VIR PODATKOV 
TEMA 

RAZISKAVE 
UGOTOVITVE 

Zhu, M., Billeter, D. M., & Inman, J. 

J.: The Double-Edged Sword of 

Signaling Effectiveness : When 

Salient Cues Curb Postpurchase 

Consumption. Journal of Marketing 

Research, 2012, Vol. 49, str. 26–38. 

Vpliv tržnih akcij 

Avtorji so preučili vpliv cene in blagovne znamke 

na potrošnikovo vrednotenje proizvoda z uporabo 

meta-analize. Rezultati kažejo, da je odvisnost 

med ceno, blagovno znamko in zaznano 

kakovostjo pozitivna. Hkrati pa je tudi statistično 

pomembna. 

Irmak, C., Block, L. G., & 

Fitzsimons, G. J.: The Placebo Effect 

in Marketing: Sometimes You Just 

Have to Want It to Work. Journal of 

Marketing Research, 2005, Vol. 42, 

str. 406–409 

Placebo učinek v 

marketingu 

Avtorji so izvedli poizkus z energijsko pijačo, ki 

razkriva pomen motivacije, kot pomemben 

dejavnik, ki prispeva k placebo učinku v trženju. 

Berns, G. S.: Price, Placebo, and the 

Brain. Journal of Marketing 

Research, (2005), Vol. 42, str. 399–

400. 

Placebo učinek v 

marketingu 

Avtor zagotavlja pregled nad rezultati, ki so bili 

doseženi s strani Shiv, Carmon in Ariely, leta 

2005. Osredotočen je na proces v možganih, ki 

prispeva k placebo učinku pri potrošnikih. 

 

Shiv, B., Carmon, Z., in Ariely, D: 

Placebo Effects of Marketing 

Actions: Consumers May Get What 

They Pay For. Journal of Marketing 

Research, 2005, Vol. 43, str. 383 –

393. 

Placebo učinek v 

marketingu 

Avtorji so izvedli vrsto poizkusov, s katerimi so 

želeli dokazati vpliv marketinških akcij o dejanski 

učinkovitosti izdelkov. Osredotočili so se zlasti na 

promocijske cene. Raziskava je osredotočena na 

vlogo pričakovanja pri posredovanju placebo 

učinka, kar pomeni višja pričakovanja vodijo do 

večjega placebo efekta. 

Ena glavnih ugotovitev je, da lahko nezavedna 

pričakovanja o ceni in kakovosti vplivajo na 

potrošnika in spodbujajo placebo učinek. 

 

Avtorji so prišli do številnih pomembnih izjav v 

zvezi s placebo učinkom pri trženju. 

Nekatere od teh so: 
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- nakup izdelka s popustom potrošniku vzbudi 

večji placebo učinek, kot če bi izdelek kupili po 

višji ceni. 

- oglasi lahko okrepijo negativno percepcijo v 

odnosu cena-kakovost. 

- potrošnikovo pozornost pritegnejo pozitivne 

marketinške trditve. Le te spodbujajo 

pričakovanja in posledično se poveča placebo 

učinek. 

Rao, A. R.: The Quality of Price as a 

Quality Cue. Journal of Marketing 

Research, 2005, Vol. 42(4), str. 401–

405. 

Placebo učinek v 

marketingu 

Rao se je poglobil v raziskavo avtorjev Shiv, 

Carmon, and Ariely (2005) in razvil koncept 

placebo učinka v trženju, ki zajema odnos med 

ceno in kvaliteto. 

Stewart - Williams, S: 

The placebo puzzle: putting together 

the pieces. Health psychology, 2004, 

Vol. 23(2), str. 198–206. 

Teoretično ozadje 

placebo učinka 

 

Avtor podaja pregled štirih konceptov, ki 

predpostavljajo prispevek k placebo učinku. 

1. koncept je Teorija pričakovana, 

2. koncept se nanaša na teorijo čustvene 

spremembe, 

3. koncept zajema klasično pogojevanje, 

4. koncept se nanaša na biološki pristop. 

Stewart Williams, S., & Podd, J.: The 

placebo effect: dissolving the 

expectancy versus conditioning 

debate. Psychological bulletin, 2004, 

Vol. 130(2), str. 324–340. 

Teoretično ozadje 

placebo učinka 

 

Avtorji zagotavljajo obsežen pregled literature o 

placebo učinku. Opredeljujejo in ločujejo pojme, 

kot so placebo, placebo učinek in nocebo. Glavni 

poudarek je na razumevanju dveh glavnih teorij, 

za kateri velja, da prispevata k učinku placeba. 

Osnova procesov placeba je zajeta v teoriji 

pričakovanja in klasičnem pogojevanju. Glavno 

dognanje je, da se teh dveh teorij ne sme ločevati, 

ko ugotavljamo osnove placebo učinka. 

Sodelovanje teorije pričakovanja in klasičnega 

pogojevanja povečuje placebo učinek. 

McClure, Samuel M., Jian Li, Damon 

Tomlin, Kim S. Cypert, Latane´ M. 

Montague, in P. Read Montague: 

Neural Correlates of Behavioral 

Preference for Culturally Familiar 

Drinks. Neuron, 2004, Vol. 44, str. 

379-387 

Učinek znamke 

na oceno izdelka 

in zaznavanje 

izdelka 

V tej študiji so preizkušali, kakšen je vpliv 

znamke na zaznavanje samega produkta. Na 

začetku so imeli slepe vzorce. V vseh 

neoznačenih čašah sta bili ali Coca Cola ali Pepsi. 

Rezultati niso pokazali posebnih odklonov. 

Kasneje so na samo en lonček napisali ime pijače. 

Pri Pepsi ni bilo zaznane signifikantne 

spremembe, medtem ko pri Coca Coli je bila, 

Prav tako tako se je pri Coca Coli zaznala 
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aktivnost dela možganov, ki skrbi za kognitivne 

funkcije in spomin. Torej ob imenu Coca Cola se 

pričnejo podzavestne povezave na pretekle 

izkušnje in znane informacije prejete skozi 

oglasna sporočila. 

Alford, C., Cox, H., & Wescott, R.: 

The effects of Red Bull Energy Drink 

on human performance and mood. 

Amino Acids, 2001, Vol. 21, str. 139– 

150. 

Učinkovitost 

energijskih pijač 

 

 

Avtorji so opravili tri eksperimente, v katerih so 

želeli preveriti učinkovitost Red Bull energijske 

pijače. V vseh eksperimentih je sodelovalo 

skupno 36 udeležencev. 

Prišli so do zaključka, da pijača povečuje 

vzdržljivost in zmogljivost uživalca, ter izboljša 

njegovo koncentracijo, spomin in reakcijski čas. 

Seidl, R., Peyrl, A., Nicham, R., & 

Hauser, E.: A taurine and caffeine-

containing drink stimulates cognitive 

performance and well-being. Amino 

Acids, 2000, Vol. 19, str. 635– 642. 

Učinkovitost 

energijskih pijač 

 

Avtorji so izvedli eksperiment, v katerem so želeli 

izmeriti učinkovitost treh glavnih sestavin 

energijskih pijač. Te sestavine so kofein, tavrin in 

glukuronolaktona. Učinkovitost so ocenili z 

merjenjem reakcijskega časa, osredotočenosti, 

spremembe v razpoloženju in subjektivni občutek 

dobrega počutja. Rezultati raziskave kažejo, da 

imajo energijske pijače, ki vsebujejo zgoraj 

navedene sestavine pozitiven vpliv na kognitivne 

zmogljivosti in razpoloženje posameznika. 

Montgomery, G. H., & Kirsch, I.: 

Classical conditioning and the 

placebo effect. Pain Vol. 72, 1997, 

str. 107–113. 

Teoretično ozadje 

placebo učinka 

 

Avtorja sta želela v svojem eksperimentu preveriti 

dva nasprotujoča si modela v procesu placebo 

odziva. Teorija pričakovanja in model, ki 

spodbuja zamenjavo. Avtor odgovarja na 

vprašanje, kako pogojevanje vpliva na otopelost. 

Voudouris, N. J., Peck, C. L., & 

Coleman, C.: 

The role of conditioning and verbal 

expectancy in the placebo response. 

Pain, 1990, Vol. 43, str. 121–128. 

Teoretično ozadje 

placebo učinka 

Članek obravnava prispevek klasičnega 

pogojevanja in verbalnega pričakovanja na 

placebo učinek. Avtor je prišel do zaključka, da 

lahko pogojevanje izzove večji placebo odziv, kot 

verbalno izražena pričakovanja. 

Rao, A. R., & Monroe, K. B.: The 

Effect of Price, Brand Name, and 

Store Name on Buyers’ Perception of 

Product Quality: an Integrative 

Review. Journal of Marketing, 1989, 

Vol. 26(3), str. 351–357. 

Vpliv tržnih akcij 

Avtorji so raziskali, kakšen je vpliv oglaševanja 

enega izdelka z uporabo različnih marketinških 

orodij. Če kampanja izpodbuja prvi nakup, ima to 

lahko negativno izkušnjo pri potrošnikih, ko 

nakup že opravijo, saj lahko prizadene dolgoročne 

nakupe. Vendar avtorja pravita, da se to lahko 

zgodi le, če so prezrta znamenja v okviru uporabe 

in se nato tudi odstranijo v okviru uporabe. 
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Branthwaite A., Cooper P: Analgesic 

effects of branding in treatment of 

headaches. British Medical Yournal, 

1981, Vol. 282, str. 1576-1578. 

Placebo učinek 

imena pri zdravilu 

za glavobol 

Tablete z znanim imenom so precej bolje ocenili, 

kakor neznane tablete z deklarirano enakim 

učinkom. V študiji so prav tako uporabili ljudi, ki 

v preteklosti niso uporabljali protibolečinskih 

tablet. Tudi ta skupina je precej bolje ocenila 

tableto z znanim imenom, čeprav je v resnici šlo 

za popolnoma enake tablete. 

Allison, R. I., & Uhl, K. P.: Influence 

of Beer Brand Identification on Taste 

Perception. Journal of Marketing 

Research, 1964, Vol. 1(3), str. 36-39. 

Vpliv tržnih akcij 

Avtorja sta se v svojem eksperimentu osredotočila 

na vpliv blagovne znamke pri zaznavanju okusa 

piva. Rezultati kažejo, da na posameznikovo 

zaznavo okusa, vpliva oglaševanje. V času tržnih 

akcij je potrošnik izpostavljen oglasom, preko 

katerih nezavedno sprejme predvajane 

informacije. Boljšo pijačo so si izbrali na podlagi 

oglasov in ne zaradi samih fizičnih razlik v 

izdelkih. Z vodstvenega vidika to pomeni, da 

same fizične razlike med izdelki nimajo znatnega 

vpliva na uspeh ali neuspeh med različnimi 

blagovnimi znamkami, ki so na trgu. 

Rašković, M., Ding, Z., Škare, V., 

Ozretić Došen, Đ., Žabkar, V.: 

Comparing consumer innovativeness 

and ethnocentrism of young-adult 

consumers. Journal of Business 

Research, 2016 Vol. 69(9), str. 3682–

3686. 

Primerjava med 

mladimi 

potrošniki 

Slovenije, 

Hrvaške, 

Makedonije in 

Kitajske. 

Osredotočili so se 

na inovativnost 

potrošnikov in 

potrošniškim 

etnocentrizmom. 

Kljub kulturnim razlikam je v vseh štirih državah 

visoka stopnja potrošniške inovativnosti in nizka 

stopnja potrošniškega etnocentrizma. Študija je 

pokazala izrazito pozitivno parno korelacijo med 

potrošniško inovativnostjo in potrošniškim 

etnocentrizmom v Sloveniji in Makedoniji, kar je 

obratno od empirične študije odraslih. 

Narang Ritu: Understanding purchase 

intention towards Chinese products: 

Role of ethnocentrism, animosity, 

status and self-esteem. Journal of 

Retailing and Consumer Services, 

2016, Vol. 32, str. 253-261 

Merjenje 

naklonjenosti do 

kitajskih izdelkov 

v Indiji. 

Raziskava je pokazala, da se rezultati precej 

razlikujejo glede na območja v državi. Povezava 

med potrošniškim etnocentrizmom in sovražnimi 

potrošniki ni bila dokazana. Samozavest je imela 

precejšen vpliv na odločitev o nakupu izdelka, 

medtem ko etnocentrizem ni imel vpliva. 

Ulvi Cenap Topçu, Mustafa Kaplan: 

Willingness to buy foreign products 

in relation to ethnocentric tendencies 

Merjenje kako 

potrošniški 

etnocentrizem in 

Rezultati raziskave so pokazali, da je potrošniški 

etnocentrizem negativno povezan z željo po 

nakupu tujega produkta. Medtem ko 
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and worldminded attitudes of 

consumers. Social and Behavioral 

Sciences 207, 2015, str.157-164 

svetovljanstvo 

spremenijo 

potrošnikovo 

obnašanje. 

Çanakkale 

(Turčija) 

svetovljanstvo ne kaže povezav z željo po nakupu 

tujega izdelka. 

 

Edi Purwanto: The effect of 

consumer ethnocentrism on perceived 

domestic product quality and 

purchase intentions among young 

consumers in jakarta, Indonesia. 

International Journal of Asian Social 

Science, 2014, 4(9), str. 1003-1012 

 

Merjenje vpliva 

potrošniškega 

etnocentrizma 

med mladimi na 

Jakarti, 

Indonezija. 

Raziskava je pokazala majhno stopnjo povezave 

med mladimi in etnocentrizmom. Prav tako je 

nizka stopnja vpliva etnocentrizma na oceno 

kvalitete domačih izdelkov in težnji po nakupu le 

teh. 

 

Pentz, Chris N. S Terblanche, Christo 

Bushoff: Demographics and 

Consumer Ethnocentrism in a 

Developing Country Context: A 

South African Study. Department of 

Business Management, University of 

Stellenbosch, 2014, Vol. 17(4), str. 

412-426 

Merjenje povezav 

več demografskih 

spremenljivk z 

etnocentričnimi 

težnjami v Južni 

Afriki. 

V raziskavi so dokazali, da je pozitivna povezava 

med starostjo in potrošniškim etnocentrizmom. 

Wanninayake W.M.C.Bandara, 

Chovancová Miloslava: Consumer 

Ethnocentrism and Attitudes Towards 

Foreign Beer Brands: With Evidence 

from Zlin 

Region in the Czech Republic. 

Journal of Competitiveness, 2012, 

Vol. 4, str. 4-19 

 

Vpliv 

etnocentrizma na 

pogled na tuja 

piva 

Študija je bila narejena s pomočjo 17 stopenjske 

CETSCALE lestvice. Sama raziskava je bila 

narejena na podlagi 108 izpolnjenih anket. 

Ugotovljena je bila povezava med visoko stopnjo 

etnocentrizma potrošnikov in negativno povezavo 

do tujih znamk piv. 

 

 

 

Saira Aziz, Waseem Bahadur, 

BineshSarwar, Rukhshanda Farooq, 

Munaza Arshad: Investigating the 

Role of Demographic Characteristics 

 

 

 

Merjenje povezav 

več demografskih 

spremenljivk z 

etnocentričnimi 

 

 

 

 

Študija je pokazala, da moški potrošniki, starejši 

potrošniki, višje izobraženi potrošniki, potrošniki 
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on Consumer Ethnocentrism and 

Buying Behavior. International 

Review of Management and Business 

Research, 2014, Vol 3 (2), str. 886-

892 

težnjami v 

Pakistanu 

z nižjimi prihodki imajo večjo težnjo po 

etnocentrizmu. 

 

Šmaižiene I., Vaitkiene R.: 

Consumer ethnocentrism and 

behavior in a market of dietary 

supplements. Procedia - Social 

and Behavioral Sciences 156, 

2014, str. 463 – 467 

Meritev povezave med 

potrošniškim 

etnocentrizmom in 

nakupnimi navadami do 

prehranskih dopolnil v 

Litvi. 

Študija je pokazala, da so potrošniki z nižjo 

stopnjo etnocentrizma bolj naklonjeni 

kvalitetnim izdelkom iz razvitih držav. Prav 

tako so ti isti potrošniki dovzetni do varnejših 

dodatkov ne glede na državo izvora. Pozitivna 

korelacija med etnocentrizmom in izdelki iz 

Indije je posledica cenejših izdelkov in nizkih 

prihodkov. 

Wanninayake W.M.C.Bandara, 

Chovancová Miloslava: 

Consumer Ethnocentrism and 

Attitudes Towards 

Foreign Beer Brands: With 

Evidence from Zlin 

Region in the Czech Republic. 

Journal of Competitiveness, 

2012, Vol. 4, str. 4-19 

 

Vpliv etnocentrizma na 

pogled na tuja piva 

Študija je bila narejena s pomočjo 17 

stopenjske CETSCALE lestvice. Sama 

raziskava je bila narejena na podlagi 108 

izpolnjenih anket. Ugotovljena je bila povezava 

med visoko stopnjo etnocentrizma potrošnikov 

in negativno povezavo do tujih znamk piv. 

Bandyopadhyay S.: 

Ethnocentrism In Icelandic 

Consumers And Its 

Consequences. International 

Business & Economics 

Research Journal, Vol.11(3) 

2012, str. 307-314 

 

Merjenje etnocentrizma v 

povezavi z nakupom 

hrane iz petih držav. 

Študija je bila opravljena 

na Islandiji. 

Glavni vpliv se je pokazal pri kvaliteti izdelka. 

Negativna povezava je bila samo pri 

prehranskih produktih iz ZDA, medtem ko pri 

drugih ni bilo znatnega negativnega vpliva. 

Charles W. Richardson, Jr.: 

Consumer Demographics as 

Antecedents in the Animosity 

Model of Foreign Product 

Purchase. International Journal 

of Business and Social Science, 

2012, Vol. 3(4), str. 13-21 

Merjenje povezav več 

demografskih 

spremenljivk z 

etnocentrizmom pri 

nakupu tujega produkta v 

ZDA. 

Raziskava je pokazala, da sta starost in 

etnocentrizem signifikantno, pozitivno 

povezana. Kar pomeni, da so starejši potrošniki 

precej bolj etnocentrični od mlajših 

potrošnikov. Prav tako so dokazali, da so moški 

potrošniki precej bolj sovražni proti japonskim 

produktom kakor ženske. 
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Renko N., Crnjak Karanović B., 

Matić M.: Influence of 

Consumer Ethnocentrism on 

Purchase Intensions: Case of 

Croatia. 2012, str. 529-540 

Merjenje vpliva 

potrošniškega 

etnocentrizma do nakupa 

tujega izdelka med 

Hrvaškimi potrošniki 

Raziskava je pokazala, da so na Hrvaškem bolj 

zaradi etnocentričnih teženj bolj naklonjeni 

domačim izdelkom, kakor tujim. 

 

Kissiedu, Kwame Okraku: 

Consumers Attitude Towards 

Foreign And Domestic 

Chocolates. Kwame Nkrumah 

University od Science and 

Technology, 2012: 41-66 

Raziskava v Gani o 

naklonjenosti potrošnikov 

do domače čokolade 

oziroma tuje. 

Potrošniki dajejo visoko vrednost domači 

čokoladi, toda raje izberejo tujo čokolado. 

Avtor razlaga, da so za to krivi oglasi, lepše 

embalaže in statusni simbol. 

Yu-Hern Chang and Chien-

Hang Cheng: Exploring the 

effects of consumer 

ethnocentrism on preference of 

choosing foreign Airlines: A 

perspective of Chinese tourists 

African Journal of Business 

Management, 2011, Vol. 5(34), 

str. 12966-12971 

Raziskava o učinku 

potrošniškega 

etnocentrizma do izbire 

tujega letalskega 

prevoznika iz perspektive 

kitajskega turista. 

Raziskava je pokazala, da so mlajši potrošniki 

precej manj etnocentrično usmerjeni od 

starejših potrošnikov. 

Vida, Irena, Tanja Dmitrović, 

Claude Obadia: The role of 

ethnic affiliation in consumer 

ethnocentrism, European 

Journal of Marketing, 2008, 

Vol. 42: (3/4), str. 327 – 343. 

Merjenje etnocentričnih 

teženj med različnimi 

etničnimi skupinami v 

Bosni in Hercegovini 

Raziskava je pokazala, da imata obe 

spremenljivki, tako nacionalna identiteta, kakor 

nacionalizem precejšnjo povezavo z 

etnocentrizmom. Prav tako je imela etična 

pripadnost direkten učinek na potrošniški 

etnocentrizem in nakup domačih izdelkov. 

Hamin, Greg Elliott: A less‐

developed country perspective 

of consumer ethnocentrism and 

“country of origin” effects: 

Indonesian evidence", Asia 

Pacific Journal of Marketing 

and Logistics, 2006, Vol. 18, 

str.79 - 92 

Merjenje potrošniškega 

etnocentrizma v 

Indoneziji 

Študija je bila narejena v Indoneziji, merili so 

etnocentričnost Indonezijcev in perforiranje 

domačih izdelkov. Raziskava je pokazala, da je 

bolj pomembna znamka, kakor država izvora. 

Šele na tretjem mestu je bila cena. Raziskava je 

prav tako pokazala, da so Indonezijci precej 

etnocentričen narod. 

Reardon Jeams, Chip Miller, 

Irena Vida in 

Irina Kim: The effects of 

ethnocentrism and economic 

development on the formation 

of brand and ad attitudes in 

Preučevanje vpliva 

etnocentrizma na 

oblikovanje mnenja o 

blagovnih znamkah in 

zaznave oglaševanja 

V Sloveniji je se zmanjšuje povezava med 

etnocentrizmom in blagovnimi znamkami 

oziroma oglasi, medtem ko v Kazahstanu niso 

zaznali neposrednega vpliva etnocentrizma na 

oblikovanje mnenja o blagovnih znamkah. So 



Tomažin, Andrej. 2017. »Etnocentrizem proti etiki: Grenkost čokolade« Magistrska naloga študijskega programa 
druge stopnje., Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

62 
 

transitional economies. 

European Journal of Marketing, 

2005, Vol. 39(7-8), str. 

737−754. 

(Slovenija, ZDA in 

Kazahstan) 

pa v Kazahstanu ugotovili negativen posreden 

vpliv oglasov na etnocentristične tendence. 

Vida, Irena in Ann Fairhurst: 

Factors underlying the 

phenomenon of consumer 

ethnocentricity: evidence from 

four central European countries. 

The International Review of 

Retail, Distribution and 

Consumer Research, 9(4), 2005 

str. 321-337. 

Raziskava etnocentričnih 

tendenc na Češkem, v 

Estoniji, na Madžarskem 

in na Poljskem 

Raziskava je pokazala, da so razlike med 

preučevanimi državami, a vendarle povsod 

relativno nizke etnocentrične tendence. 

Zavedanje za znamko je bilo precej višje pri 

mlajših, kakor pri starejših v vseh državah. 

Wang, Lu Cheng in Zhem 

Xiong Chen: Consumer 

ethnocentrism and willingness 

to buy domestic products in a 

developing country setting: 

testing moderating effects. 

Journal of Consumer Marketing, 

2004, 21(6), str. 391−400. 

Merjenje potrošniškega 

etnocentrizma na 

Kitajskem 

Potrošniški etnocentrizem ni imel vpliva v 

primerih, ko so ocenili domače izdelke slabše 

od uvoženih ali ko je imel potrošnik željo po 

statusnem razkazovanju z bolj znano in dražjo 

uvoženo znamko 

Acharya, C., Elliott, G.,: An 

examination of the effects of 

'country-of-design' and 

'country-of-assembly' on quality 

perceptions and purchase 

intentions. Journal of 

international consumer 

marketing, 2003, Vol. 14(2), str. 

87-115 

Merjenje potrošniškega 

etnocentrizma v Avstraliji 

V študiji niso uspeli pokazati povezave med 

etnocentrizmom in preferenco do 

domačih izdelkov. V študiji so dokazali, da 

etnocentrizem ni glavni razlog za nakup 

domačih izdelkov. Velik vpliv je imel tudi sam 

dostop do izdelkov in njihova distribucija. 

Balabanis G., Diamantopoulos 

A., Demtiste Mieller R. in 

Melewar T.C.: The Impact of 

Nationalism, Patriotism and 

Internationalism on Consumer 

Ethnocentric Tendencies. 

Journal of International 

Business Studies , 2001, Vol. 

32(1), str. 157-176 

Vpliv nacionalizma, 

domoljubja in 

internacionalizma na 

etnocentrizem 

potrošnikov Turčije in 

Češke 

Na etnocentrizem potrošnikov Češke bolje 

vpliva nacionalizem, medtem ko na potrošnike 

Turčije bolj vpliva domoljubnost. Skupnih 

povezav med državama niso dokazali, so pa 

izključili pri obeh vpliv internacionalizma. 
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Watson, John J. in Katrina 

Wright: Consumer 

ethnocentrism and attitudes 

toward domestic and foreign 

products. European Journal of 

Marketing, 2000, 34(9-10), 

1149−1166. 

Raziskava o odnosu med 

etnocentrizmom in tujimi 

izdelki, v primeru da ni 

na voljo domačih 

primerljivih izdelkov. 

Nova Zelandija 

V raziskavi so pokazali, da je v primeru ko ni 

na voljo domačega izdelka, bistven element 

države izvora. Najraje so izbrali produkte iz 

držav s podobno kulturo, če tega ni bilo na 

voljo, je bila pomembna lastnost kvaliteta 

samega izdelka. 

Vida, Irena in Vandana Shah 

Plassmann: Consumer Attitudes 

Toward Importation and 

Purchasing of Foreign Made 

Products: A Study of Young 

Estonian Consumers 

Proceedings of the 1998 

Multicultural Marketing 

Conference edited by Jean-

Charles Chebat and A. Ben 

Oumlil. Montreal, 1998, str. 

236-241 

Merjenje etnocentričnih 

teženj mladih v Estoniji 

Raziskava je pokazala, da mladi prebivalci 

Estonije nimajo etnocentričnih teženj. 

 

E.R. Bruning: Country of 

origin, national loyalty and 

product choice: The case of 

international air travel, 

International Marketing 

Review, 1997, Vol. 14(1), str. 

59 - 74 

Raziskava o izbiri 

domače (Kanada) ali tuje 

(ZDA) letalske družbe 

Raziskava je pokazala, da so ženke bolj 

povezane z etnocentrizmom, kakor moški in 

bodo raje izbrale domačega letalskega 

ponudnika. 

 

Caruana, Albert: The effects of 

dogmatism and Social class 

variables on 

consumer ethnocentrism in 

Malta. Marketing Intelligence & 

Planning, 1996, Vol. 14(4), str. 

39−44. 

Merjenje vpliva 

dogmatizma in 

spremenljivk družbenega 

razreda na potrošniški 

etnocentrizem na Malti 

Tisti z višjo izobrazbo so bili manj nagnjeni k 

etnocentrizmu, kakor tisti z nižjo izobrazbo. 

Dogmatizem in starost sta pozitivno povezana z 

etnocentrizmom potrošnika. 

Engelland, Brian T., Letty 

Workman, and William C. 

LaFief : Global and 

Demographic Diversity 

Perspectives in Business 

Merjenje etnocentrizma 

med dodiplomskimi 

študenti ekonomije z 

vidika podpiranja 

Raziskava je pokazala, da so razlike v stopnji 

etnocentrizma med študenti prvega in zadnjega 

letnika. 
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Education: Outcome 

Assessment Using the 

CETSCALE, Marketing: 

Foundations for a Changing 

World, 1995 Proceedings, Brian 

T. Engelland and Denise T. 

Smart, eds.,Southern Marketing 

Association, Evansville, IN, 

1995, str. 251-254. 

kulturne različnosti pri 

poslovnem izobraževanju. 

Netemeyer, Rivhard G., 

Srinivas Durvasulain Donald R. 

Lichtenstein: A Cross-National 

Assessment of the Reliability 

and Validity of the 

CETSCALE. Journal of 

Marketing Research, 1991, Vol. 

28, str. 320−327. 

Raziskava o veljavnosti 

17 stopenjske 

CETSCALE lestvice v 

drugih državah (Zahodna 

Nemčija, Francija, 

japonska in ZDA) 

Raziskava je pokazala da je lestvica 

CETSCALE enodimenzionalna in jo je možno 

izvesti v vsaki državi. Uporaba v mednarodnem 

okolju je potrjena. 

Shimp, Terence. A. in Subhash 

Sharma: Consumer 

Ethnocentrism: Construction 

and Validation of the 

CETSCALE. Journal of 

Marketing Research 24, 1987, 

str. 280−289. 

Merjenje veljavnosti 

same CETSCALE 

lestvice v ZDA 

Raziskava je pokazala, da je lestvica 

CETSCALE popolnoma zanesljiva in 

reprezentativna 

 

 

Raziskave potrošniškega etnocentrizma v Slovenskem prostoru 

V Slovenskem prostoru sta leta 1995 prvo študijo etnocentričnih teženj izvedla Irena Vida s 

sodelavcem Janezom Damjan. Za vzorec sta vzela 86 študentov tretjega letnika Ekonomske 

fakultete. Raziskava je preučevala nagnjenje potrošnikov k etnocentrizmu ter dojemanje 

blagovnih znamk. Prav tako je preučevala dejavnike, ki vplivajo na samo odločitev potrošnika 

za nakup domačega oziroma tujega izdelka. Raziskava je pokazala negativno povezavo med 

poznavanjem blagovnih znamk in etnocentrizmom, prav tako Slovenci nismo kazali 

etnocentrične narave. Glede na rezultate je moč sklepati, da potrošniki ocenjujejo tuje izdelke 

glede na njihove lastnosti ali jih samoumevno označijo kot boljše. Zaradi omejenega in slabega 

vzorca je raziskava omejena, je pa pokazala, da je možno CETSCALE lestvico uporabiti tudi 
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za našo kulturni prostor, kljub malenkost drugačnemu dojemanju vprašanj (Damjan in Vida 

1996). 

Leta 2002 je bila narejena raziskava nakupnega vedenja slovenskih potrošnikov. Raziskavo sta 

izvedli Irena Vida in Mojca Maher Pirc. Vzorec je obsegal 714 oseb in je pokrival območje 

celotne države. Raziskava je imela dva sklopa. V prvem sklopu sta preverjali stopnjo 

etnocentrizma med slovenskimi potrošniki. Dobljene rezultate sta primerjala s podatki 

predhodnih raziskav iz drugih držav. V drugem sklopu pa sta preučevali splošno nagnjenost 

slovenskih potrošnikov k nacionalno usmerjenemu vedenju ter analizo za katere izdelke se zdi 

slovenskim potrošnikom, da so domačega izvora. V raziskavi sta uporabili petdelno lestvico 

CETSCALE, ki sta ga izmerili s petimi stopnjami (5 stopenjska Likertova lestvica). Povprečna 

vrednost na lestvici CETSCALA je bila 2,79, kar kaže na nizko nagnjenost slovenskih 

potrošnikov k etnocentrizmu (Vida in Maher 2006). 

Če primerjamo Slovenijo z desetimi drugimi državami, lahko trdimo, da smo nekje na sredini, 

kar je vidno iz slike 2.24. Vrednosti so povprečje CESTSCAL lestvice, kjer je nižja vrednost 

manjše nagnjenje k etnocentrizmu, večja vrednost pa nakazuje na visoko nagnjenost k 

etnocentrizmu. Močan etnocentrizem med potrošniki je zaznati pri potrošnikih Honk Konga 

(4,36), takoj za njimi sledijo ZDA (3,88). Švedski potrošniki ne pripisujejo velike vrednosti 

domačim proizvodom, saj je njihova vrednost 2,10. 

Slika 2.24 Ekonomski etnocentrizem v izbranih državah 

 
Vir: Vida in Maher, 2006: 55 
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Raziskave Certificirane čokolade v Sloveniji 

O ponudbi certificirane čokolade v Sloveniji se je ukvarjala organizacija Focus. »Focus, 

društvo za sonaraven razvoj je samostojna, nevladna, nepolitična in nepridobitna okoljska 

organizacija, ki deluje na področju podnebnih sprememb. S svojim delom in zgledom želimo 

pokazati, da je lahko vsak od nas okoljsko in družbeno odgovoren.« (Focus.si, 2016).  

Svojo raziskavo so predstavili marca 2016. V svoji raziskavi so uporabili 16 čokoladnih zajčkov 

in 15 čokolad trgovskih blagovnih znamk. V raziskavi ni niti ena od čokolad dosegla 

zadovoljivih standardov. Prav vse čokolade so se zvrstile na dno lestvice, predvsem zaradi 

široko razširjenega družbenega in okolijskega izkoriščanja v okviru konvencionalne kakavove 

nabavne verige. Edini certifikat, kateri je bil zagotovljen je bil UTZ, kateri sicer stremi k 

zagotavljanju trajnostne pridelave kakava, vendar pa se ne zadeva družbenih kriterijev in 

ekološkega kmetovanja (Focus.si, 2016).  

Raziskava učinka certificirane pridelave 

Veliko študij o trajnostnem kmetijstvu in učinku certifikatov izvaja neodvisna organizacija 

COSA3, ki deluje že od leta 2005. COSA sodeluje z mnogimi drugimi nacionalnimi 

organizacijami in statističnimi uradi, prav tako sami izvajajo ankete, meritve in delo na terenu. 

Njihove študije veljajo za kredibilne in reprezentativne. Med leti 2009 in 2013 so v Afriki, Aziji 

ter Latinski Ameriki izvedli študijo na področju kave in kakava. Glavni cilj te študije je bil 

razumevanje in meritev uspešnosti vsega truda, ki je bil namenjen v programe trajnostnega 

razvoja kmetijstva. Rezultati raziskave kažejo na to, da so kmetije, ki imajo vsaj en večji 

certifikat (Organic, Fair Trade, Rainforest Alliance, UTZ Certified, Starbucks C.A.F.E. 

Practices, Nespresso AAA, in 4C) precej bolj uspešne od kmetij, ki se poslužujejo 

konvencionalnim metodam. Na sliki 2.25 prikazujem rezultate, katere so pridobili v omenjeni 

študiji. Certificirane kmetije so imele pridelek večji za 14 % od necertificiranih kmetij, neto 

dohodek so imele večji za 7 %, deležni so bili več izobraževanja za kar 32 %, imeli so boljšo 

vodo ter zemljo za 33 %, biološka raznolikost je v njihovih nasadih bila večja za 17 % in za 3 

% so imeli manj prepovedi za uporabo strupenih snovi. Zgornje ter spodnje oznake so 

standardni odkloni za omenjene meritve. Treba je omeniti, da rezultati veljajo kot kazalnik in 

ne končni globalni zaključek (COSA, 2013: 1-41). 

 

                                                 
3 The Committee on Sustainability Assessment 
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Slika 2.25 Razlika merjenja med certificiranimi pridelovalci in necertificiranimi pridelovalci 

Vir: COSA, 2013: 41 

Prav tako so v tej isti študiji preverjali vpliv več certifikatov na kmetovanje. Zbrali so 

informacije o kmetijah, ki imajo več certifikatov in primerjali njihov pridelek v kilogramih na 

hektar obdelovalnih površin. Podatki so bili zbrani na območju Gvatemale in zajemajo celotno 

kmetijstvo, ne samo pridelavo kakava.  

Na sliki 2.26 je vidno povečanje pridelka glede na število certifikatov, ki jih imajo kmetje. 

Kmetje, kateri niso imeli certifikata, so imeli v povprečju 703 kg pridelka na hektar zemlje, 

medtem ko so imeli tisti z enim certifikatom 1030 kg, tisti z dvema certifikatoma 1157 kg in 

tisti z več kot dvema certifikatoma 1179 kg na hektar zemlje (COSA, 2013: 41). 

Slika 2.26 Število certifikatov in pridelek v Gvatemali 

 
Vir: COSA, 2013: 41 
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V Kolumbiji so preverjali socialni indeks, kateri temelji na 100 točkovni lestvici. Zajema 

finančno zagotovljenost, sredstva za kmetovanje, pogoje pridelovanja, šolanje, zdravstvene in 

varstvene pogoje ter pismenost. Čeprav je socialni indeks od leta 2008 do 2011 narasel, pa so 

nekateri indikatorji padli. Kot na primer iz 58 % je padlo število otrok mlajših od 18 let, ki 

obiskujejo šolo na 48 %, prav tako je padel čas, katerega posvečajo za učenje pismenosti iz 15 

% na 4 %. Socialno lestvico prikazujem v sliki 2.27 (COSA, 2013: 50). 

Slika 2.27 Socialni indeks v Kolumbiji 2008-2011 

Vir: COSA, 2013: 50 

Kot smo že omenili, certifikati omogočajo tudi boljše pogoje za izobraževanje, prav tako imajo 

kmetje izobraževanja znotraj certifikacijske sheme. V sliki 2.28 je ponazorjena produktivnost 

v zvezi z izobrazbo. Višja kot je je izobrazba kmeta, večji je letni pridelek. Raziskava je bila 

narejena na območju Vietnama, medtem ko na območju Gvatemale niso opazili posebne 

pozitivne povezave. So pa bile na vzorcu iz Gvatemale vidne razlike med dvema skupinama 

(slika 2.26).  

Slika 2.28 Pridelek v povezavi z leti izobraževanja v Vietnamu 

 

Vir: COSA, 2013: 52 
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Skupina, ki je imela tri leta ali več izobrazbe ter drugo skupino, ki je imela manj kakor tri leta 

izobrazbe. Kakor pričakovano so bile pozitivne povezave prav tako v primerjavi z izobrazbo 

in mesečnim prihodkom ter sredstvi. Na sliki 2.29 vidimo tudi razlike med kmetijami s 

certificirano pridelavo ter kmetije z necertificirano pridelavo. Veliko večji donos je opazen na 

kmetijah s certificirano pridelavo (COSA, 2013: 52). 

Slika 2.29 Pridelek certificiranih in necertificiranih kmetij v primerjavi z izobraževanjem 

 

Vir: COSA, 2013: 52 

Kot že rečeno, je eno od prizadevanj certifikatov tudi zmanjšanje otroškega dela. V naslednji 

sliki (2.30) je ponazorjena primerjava, koliko otrok dela v kakavovih plantažah v Gani, za leti 

2010 ter 2012. Na kmetijah, kjer imajo certifikat je ta delež bil že leta 2010 manjši in je še padel 

leta 2012, medtem ko je delež na kmetijah, ki so necertificirane strmo narastel (COSA, 2013: 

56). 

Slika 2.30 Delo otrok na kakavovih kmetijah v Gani za leti 2010 in 2012 

Vir: COSA, 2013: 56 
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V Kolumbiji je anketa (na sliki 2.31) pokazala, da kmetje kateri imajo certificirano pridelavo 

precej bolje ocenjujejo socialno stanje v državi, kakor tisti ki pridelujejo necertificirano. Samo 

3 % certificiranih jih je ocenilo kot zelo slabo stanje, medtem ko je necertificiranih 6 %, 13 % 

je med certificiranimi takih, ki ocenjujejo stanje nevtralno, med necertificiranimi je takih 25 %. 

Tistih, ki so zadovoljni s socialnim stanjem v državi, je med certificiranimi 84 %, medtem ko 

jih je med necertificiranimi 69 % (COSA, 2013: 59). 

Slika 2.31 Percepcija socialnega stanja v Kolumbiji med certificiranimi ter necertificiranimi 
kmeti 

 

Vir: COSA, 2013: 59 

Slika 2.32 Okoljski indeks v Kolumbiji med certificiranimi in necertificiranimi kmeti 

 

Vir: COSA, 2013: 60 

Precejšnje izboljšanje je vidno tudi v okoljskih vidikih, katere predstavljam v sliki 2.32. 

Raziskava, katero so izvedli v Kolumbiji se je nanašala na okoljski indeks, ki je zajemal 

ohranjanje prsti ter zemlje, dobre agromehanične prakse, reciklažne prakse in biološke 
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raznolikosti. Indeks vsebuje lestvico do 100, sama raziskava pa primerja kmete s certifikati ter 

tistimi kmeti, ki tega nimajo. 

V študiji iz leta 2012, katero je izvedla KPMG (2012: 66-67) so prav tako prikazane razlike 

med tistimi, ki gojijo certificiran kakav in tistimi, ki nimajo certifikata. Za bolj podrobno 

analizo bi bilo potrebno precej več sredstev in natančnega opazovanja. So pa podatki, katere so 

zbrali dovolj zgovorni, da je nekaj razlike in je velika prihodnost v certifikatih. O efektu 

certifikata poročajo tudi v Rainforest Alliance. Njihova zunanja študija (slika 2.33), katera je 

bila izvedena v Slonokoščeni obali, je pokazala precejšnje izboljšanje v neto prihodkih. Tisti 

kmetje, ki so imeli njihov certifikat, so v povprečju dosegli 291 % večji neto dohodek od tistih, 

ki certifikata nimajo. Prav tako imajo kmetje z njihovim certifikatom za 58 % večji donos 

kakava od tistih, ki certifikata nimajo. 

Slika 2.33 Razlika med tistimi gojitelji kakava, ki imajo Rainforest Alliance certifikat in tistimi, 
ki ga nimajo 

 
Vir: Rainforest-alliance.org, 2016 

 

3 METODOLOGIJA 

3.3 Teoretični del 

Pri pripravi pisanja teoretičnega dela smo se odločili za deskriptivno metodo. Prvi korak je bil 

iskanje domače in tuje literature, povezane s področjem raziskovanja. Domače literature ni bilo 

v izobilju, smo pa zato našli bogat vir v tujih jezikih, saj se s to težavo oziroma podobnimi 

vprašanji ukvarja veliko človekoljubnih in okoljskih organizacij, ki sofinancirajo raziskave na 

to temo. 
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Literaturo smo sprva iskali po ključnih besedah prek bibliografskega sistema Cobiss, fizično v 

knjižnicah ter z brskanjem po spletu. V pomoč so nam prišle številne publikacije organizacij, 

ki se ukvarjajo s tem področjem. Preko teh publikacij smo širili seznam virov informacij, ki 

smo jih uporabili za izdelavo teoretičnega dela. Literatura, ki smo jo zbirali med celotno 

izdelavo te magistrske naloge, je sodelovala pri oblikovanju samega raziskovalnega vprašanja.  

3.4 Analitični del 

Za pripravo analitičnega dela magistrske naloge smo se odločili za kvantitativno raziskovanje, 

ki nam je pomagalo pri potrjevanju oziroma zavračanju delovnih hipotez. Kot orodje 

kvantitativnega raziskovanja smo izbrali anketni vprašalnik, ki smo ga izvedli osebno na 

naključno izbranih anketirancih, kar nam je dalo naključni vzorec populacije. Poskrbeli smo za 

čim večjo raznolikost vzorca, da smo dobili kar se da reprezentativne rezultate.  

Anketiranje je bilo izvedeno v dveh dneh in sicer 12.5 in 13.5.2017, v trgovskem centru na 

dolenjskem. Pripravili smo pokušnjo ene vrste čokolade s 50 % deležem kakava, ki je bila 

predstavljena kot različne vrste čokolad. Vsak izmed anketirancev je poskusil košček iz vsakega 

vzorca in ga ocenil glede na senzorične in okusne vrednosti. Na začetku ni nobena čokolada 

imela cene, s čimer smo se izognili vplivu cen, kasneje pa smo še prikazali, kakšna je vrednost 

dotičnih čokolad in jih ponovno vprašali, ali bi še vedno ocenili enako kupno namero. Pri 

odgovarjanju na vprašalnik s šestnajstimi vprašanji je sodelovalo 123 ljudi. Vseh šestnajst 

vprašanj je bilo enakih za vse anketirance. Prvo vprašanje je opisnega tipa, naslednjih trinajst 

številskega in zopet zadnji dve opisnega tipa. Vprašanja od 3 do 6 so razdeljena na tri 

podvprašanja, katera imajo sedem stopenjsko Likertovo lestvico, kjer so anketiranci izbrali med 

1 - sploh mi ni všeč izdelek, do 7 - zelo mi je všeč izdelek, oziroma med 1- izdelka zagotovo 

ne bi kupil in 7- zagotovo bi kupil izdelek. Na prvi dve vprašanji so odgovorili nemudoma, 

medtem ko so na zadnje podvprašanje odgovorili kasneje, ko smo jim pokazal kakšna je cena 

dotičnega produkta. Prav tako so na čisto zadnje vprašanje odgovorili po razkritju cen. Cene 

smo označili povprečno glede na cene v trgovini na tisti dan. 

Zgradba vprašalnika: 

• dve uvodni demografski vprašanji (informacija o spolu in starosti anketirancev), 

• štiri vprašanja razdeljena na tri podvprašanja zaprtega tipa z možnostjo izbire ocene od 

ena do sedem, 
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• dve vprašanji z izbiro produkta, katerega izbirajo kot najbolj všečnega in katerega bi 

najverjetneje kupili, po razkritju cene. 

Po zaključenem zbiranju podatkov za analizo smo uredili tabelo z rezultati in jo vnesli v 

program za obdelavo statističnih podatkov SPSS. Za preverjanje nekaterih hipotez smo 

pripravili dve starostni skupini, in sicer eno do vključno 30 let in drugo anketiranci nad 30 let. 

Kasneje smo podatke preučili in primerjali med seboj. Dobljene rezultate smo grafično 

predstavili in s pomočjo dobljenih rezultatov preverili naše delovne hipoteze. 

 

4 ANALITIČNI DEL 

V analitičnem delu magistrske naloge smo najprej opisno in grafično predstavili naše dobljene 

rezultate raziskave v kateri je sodelovalo 123 mimoidočih nakupovalcev v trgovskem centru na 

dolenjskem. Predstavljene rezultate smo nato analizirali in izpeljali ugotovitve, ki so relevantne 

naši temi raziskave. 

Na podlagi dobljenih rezultatov smo preverili naše delovne hipoteze, katere smo si postavili na 

začetku raziskovalnega procesa in jih tako potrdili oziroma ovrgli. 

4.1 Predstavitev dobljenih rezultatov 

4.1.1 Spol anketirancev 

V naši raziskavi je sodelovalo 123 mimoidočih nakupovalcev v trgovskem centru v Novem 

mestu. Od tega je vprašalnik izpolnilo 65 žensk, kar predstavlja 52,8 % vseh anketirancev, ter 

58 moških, kar predstavlja 47,2 % vseh anketirancev.  

4.1.2 Starost anketirancev 

Povprečna starost vseh anketirancev je 34,82 let, medtem ko je povprečna starost žensk 

malenkost večja od skupne povprečne starosti, in sicer 35,57 let. Povprečna starost moških 

anketirancev pa znaša 33,98 let. Najmlajša ženska anketiranka je imela 13 let, najstarejša pa 79 

let. Pri moških je imel najmlajši anketiranec 11 let, najstarejši pa 79 let. 

Za potrebe preverjanja nekaterih naših hipotez smo morali starost razdeliti v dve skupini. Prva 

skupina so anketiranci stari do vključno 30 let, medtem ko so v drugi skupini anketiranci stari 
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nad 30 let. V starostni skupini do vključno 30 let imamo 62 anketirancev, kar predstavlja 50,4 

% vseh anketirancev, medtem ko imamo v skupini nad 30 let, 61 anketirancev oziroma 49,6 % 

vseh anketiranih. 

4.1.3 Čokolada izdelana v Republiki Sloveniji  

Na sliki 4.4 (v prilogi) so podani rezultati tretjega sklopa vprašanj anketnega vprašalnika, kjer 

smo preverili všečnost in nakupno namero prvega vzorca čokolade. Anketiranci so ocenili na 

lestvici od 1 do 7, kjer je 1 pomenilo, da jim vzorec popolnoma ni všeč in 7, da jim je vzorec 

popolnoma všeč. Oziroma 1, da vzorca zagotovo ne bi kupili in 7, da bi vzorec zagotovo kupili. 

Ocena 4 velja kot nevtralna, kjer se anketiranci ne morejo odločiti ali jim je vzorec všeč, ali ne, 

oziroma ali bi ga kupili, ali ne. 

Vzorec čokolade zagotovo ni bil všeč 7 anketirancem, kar je predstavljalo 5,7 % vseh 

anketirancev. Popolnoma enako število anketirancev je ocenilo svojo kupno namero z 2. Oceno 

3 je podalo 13,8 % anketiranih, medtem ko se kar 19,5 % anketirancev ni moglo odločiti in so 

obkrožili oceno 4. 17, 9%, oziroma 22 vprašanih je obkrožilo oceno 5. Največ anketirancev je 

označilo všečnost prvega vzorca z oceno 6 in sicer 22 % vseh anketirancev. 15,4 % anketirancev 

je čokolado označilo z oceno 7.  

Pri podvprašanju »Ali bi ta izdelek kupili« smo dobili naslednje rezultate. Največ anketirancev 

je določilo svojo nakupno namero s 5, takih je bilo kar 32,5 % vseh anketirancev. 25 

anketirancev, oziroma 20,3 % vseh vprašanih je ocenilo svojo nakupno namero s 6, medtem ko 

je bilo takih ki bi zagotovo kupili ta izdelek 15 oziroma 12,2 %. Prvega vzorca zagotovo ne bi 

kupilo 6 anketiranih, saj so obkrožili številko 1. Samo ena oseba manj je obkrožila oceno 2, kar 

predstavlja 4,1 % vseh vprašanih. Za oceni 3 ter 4 se je odločilo enako število anketiranih in 

sicer 13 %. 

Pri zadnjem podvprašanju iz prvega sklopa smo pokazali tržno ceno prve čokolade in dobili 

naslednje odgovore. 5,7 % anketiranih zagotovo ne bi kupilo izdelka. Takih, ki so ocenili 

nakupno namero z 2, je bilo 4,9 %. Ocena 3 je malenkost izgubila glasove v primerjavi s 

prejšnjim vprašanjem, zanjo se je odločilo 14 anketirancev oziroma 11,4 %. 13,8 % je bilo 

takih, ki so bili nevtralni pri tem vprašanju, medtem ko je z oceno 5 ocenilo 26,8 % vseh 

vprašanih. 22 % je označilo svojo nakupno namero s 6 in 15,4 % s 7. 
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4.1.4 Čokolada proizvedena v tujini 

Pri drugem sklopu vprašanj so anketiranci poizkusili vzorec čokolade s podobnim deležem 

kakava, ki pa ni proizvedena v Sloveniji. V resnici gre za popolnoma enak vzorec čokolade, ki 

pa je samo predstavljen kot drug proizvod. Razlike pri ocenjevanju tega vzorca kažejo na to, da 

so anketiranci zaznavali razlike med vzorci in jih ocenjevali glede na osebno prepričanje in ne 

čutila. Rezultate smo predstavili v sliki 4.5 (v prilogi). 

6,5 % anketirancev je ocenilo, da jim drugi vzorec zagotovo ni všeč. 5,7 % oziroma 7 ljudi je 

ocenilo všečnost z 2, medtem ko je eno oceno več podalo 13 %. Neopredeljenih, ki so ocenili s 

4 je bilo 30 oziroma 24,4 %. 3 anketiranci več so ocenili všečnost drugega vzorca s 5, medtem 

ko je 16,3 % anketirancev ocenilo s 6. 9 anketirancev oziroma 7,3 % vseh vprašanih pa je 

pritrdila, da jim je zelo všeč vzorec in so ga ocenili s 7. 

Pri nakupni nameri vidimo, da zagotovo ne bi kupilo izdelka 3,3 % anketiranih, z dve je ocenilo 

10,6 % in s tri 17 anketirancev oziroma 13,8 %. 23,6 % anketirancev je bilo nevtralno odločenih 

in so označili svojo kupno namero s 4. 27 anketirancev oziroma 22 % je označilo namero s 5 in 

20,3 % anketirancev s 6. Samo 6,5 % vprašanih bi zagotovo kupilo ta izdelek. 

Ko smo obrnili nakupno vrednost drugega vzorca, smo dobili sledeče rezultate. 5,7 % 

anketirancev po razkritju cene, zagotovo ne bi kupilo te čokolade. S 4,1 % jim sledijo 

anketiranci, ki so podali oceno 2. 14 vprašanih oziroma 11,4 % sodelujočih ni ravno prepričanih 

v nakup in so označili z oceno tri. Takih, ki se niso mogli odločiti je 26 %, kar je malenkost več 

kakor pri prvem merjenju. S 5 je svojo nakupno namero označilo 20 anketirancev, kar 

predstavlja 16,3 %. Enako število sodelujočih v anketi se je odločilo za oceno 6, medtem ko bi 

20,3 % anketirancev zagotovo kupilo ta produkt po dani ceni. 

4.1.5 Čokolada z ekološkim certifikatom 

Spodaj na sliki 4.6 (v prilogi) so predstavljeni rezultati predzadnjega vzorca. Za vzorec smo 

pripravili čokolado, ki naj bi bila certificirana z ekološkim certifikatom EU. Vzorec zagotovo 

ni bil všeč dvema osebama, kar predstavlja 1,6 % vseh anketirancev. S 6,5 % jim sledijo tisti, 

ki so ocenili všečnost izdelka z 2. Oceno 3 je podalo 11,4 % anketirancev, nevtralno 4 pa je 

obkrožilo 17,9 %. 27 anketirancev, kar predstavlja 22 %, je ocenilo všečnost vzorca s 5. 

Malenkost manj in sicer 18,7 % jih je ocenilo s 6, medtem ko je bilo takih, ki jim je zagotovo 

bil všeč izdelek in so ga ocenili s 7, 22 %.  
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Pri nakupni nameri je 2,4 % anketirancev podalo mnenje, da zagotovo ne bi kupili tega izdelka. 

Takih, ki so ocenili namero z 2, je bilo 8,1 %, medtem ko jih je skoraj enkrat več – 16,3 %, 

označilo namero z 3. Neopredeljenih je bilo 25 vprašanih, kar predstavlja 20,3 %. Z oceno 5 se 

je poistovetilo 23,6 % anketirancev, oceno 6 pa 16,3 %. Z oceno 7, kar pomeni, da bi ta izdelek 

zagotovo kupilo, je označilo 13 % vprašanih. 

Po prikazu cen se je odstotek takih, ki zagotovo ne bi kupili izdelka dvignil na 5,7 %, prav tako 

je več tistih, ki so ocenili nakupno namero z 2 – 9,8 %. 18,7 % anketirancev je označilo oceno 

3, neopredeljenih pa je tokrat bilo 36 oseb, oziroma 29,3 %. Zmanjšala se je nakupna namera 

pri vseh treh zadnjih ocenah. 18,7 % vprašanih je nakupno namero ocenilo s 5, 13,0 % jih je 

ocenilo s 6 in samo 4,9 % vprašanih bi še vedno zagotovo kupilo izdelek. Iz slike 4.6 (v prilogi) 

je razvidno, da se je kar nekaj anketirancev premislilo, kar kaže na to, da je imela cena vpliv na 

njihovo odločitev. 

4.1.6 Čokolada s Fairtrade certifikatom 

Zadnji vzorec čokolade je predstavljal čokolado s Fairtrade certifikatom, katerega rezultati so 

predstavljeni na sliki 4.7 (v prilogi). Vzorec je z 1 ocenilo 3,3 % anketiranih, medtem ko je bilo 

takih, ki so ga ocenili z 2, 6,5 %. 17 anketirancev, oziroma 13,8 % jih je ocenilo s 3, 26,8 % pa 

jih je všečnost ocenilo s 4. 26,0 % je podalo oceno 5 in 14,6 %, oceno 6. Takih, ki jim je bil 

vzorec zagotovo všeč in so obkrožili oceno 7, je bilo 8,9 %. 

Zadnjega vzorca zagotovo ne bi kupilo 5,7 % anketirancev, z 8,9 % jim sledijo taki, ki so ocenili 

nakupno namero z 2. 22,8 % jih je ocenilo s 3 in 25,2 % jih je bilo neodločnih. Enako število 

anketirancev je ocenilo nakupno namero s 5, medtem ko je bilo takih, ki so ocenili s 6, 5.7 %. 

Samo 0.8 % več bi jih zagotovo kupilo omenjen artikel. 

Cena je odvrnila kar nekaj anketirancev. Tokrat je bilo 9,8 % takih, ki zagotovo ne bi kupili 

izdelka, 13,8 % jih je ocenilo svojo nakupno namero z 2 in 26,0 % s 3. Ravno toliko jih je bilo 

tudi neopredeljenih in so ocenili s 4, pol manj – 13,0 %, pa je bilo takih ki so ocenili namero s 

5. S 6 jih je ocenilo 6,5 % in samo 4,9 % bi še vedno zagotovo kupilo omenjeno čokolado. 

4.1.7 Ocena katera čokolada je anketirancem najbolj všeč 

V tem podpoglavju bom prikazal rezultate 7. vprašanja, kjer smo povprašali sodelujoče katera 

čokolada jim je najbolj všeč. Podeljenih je bilo toliko odgovorov, kolikor smo imeli vzorcev – 

4. Kot je razvidno iz slike 4.8 (v prilogi), je bila najbolj všeč anketirancem čokolada izdelana v 
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Republiki Sloveniji in sicer kar 30,1 % vseh vprašanim. Na drugem mestu je s 26,8 % pristala 

čokolada z ekološkim certifikatom in samo 0,8 % manj, čokolada ki ni izdelana v Sloveniji in 

nima certifikatov. Najmanj všeč je bila vprašanim čokolada s Fairtrade certifikatom, takih je 

bilo samo 16,4 %. Pri tem vprašanju smo imeli en odgovor manjkajoč, zato smo upoštevali 

veljavne odgovore in temu priredili rezultat. 

Naredili smo tudi primerjavo med odgovori iz sklopov, kjer so ocenjevali posamezne vzorce z 

odgovori iz 7. vprašanja. Odgovore iz sklopov posameznih izdelkov - 1a, 2a, 3a in 4a smo šteli 

kakor točke skupnih ocen, za lažje primerjanje z odgovori iz 7. vprašanja. Torej če bi vsi ocenili 

neki izdelek s 7, bi tako imel tak izdelek 861 točk, oziroma 100 %. Za predstavo smo naredili 

trendni črti, ki smo ju primerjali med sabo. 

Čokolada, ki je izdelana v Republiki Sloveniji, je iz všečnosti prejela 573 točk, kar predstavlja 

66,6 %. Čokolada, ki ni izdelana v Sloveniji, je prejela 538 točk, kar je 62,5 %, največ je prejela 

čokolada z ekološkim certifikatom in sicer 610 točk ali 70,8 % vseh možnih točk. 548 točk 

oziroma 63,6 % so ocenili všečnost čokolade s Fairtrade certifikatom.  

Kot lahko vidimo iz slike 4.9 (v prilogi) sta si trendni črti podobni. Vzorec, ki izstopa in je na 

individualnem ocenjevanju prejel večje število točk, je tisti z ekološkim certifikatom. V 

skupnem ocenjevanju je vzorec čokolade s Fairtrade certifikatom prejel manjšo naklonjenost, 

kakor pri individualnem ocenjevanju od 1 do 7. 

4.1.8 Ocena, katero čokolado bi najverjetneje kupili  

V zadnjem vprašanju so anketiranci odgovorili na vprašanje o kupni nameri, katero čokolado 

bi najverjetneje kupili, potem ko so vse vzorce preizkusili in izvedeli za cene le teh. 

Iz slike 4.10 (v prilogi) lahko vidimo, da bi največ vprašanih najverjetneje kupilo čokolado 

izdelano v Republiki Sloveniji in sicer 33,6 %. 25,4 % anketirancev bi najverjetneje kupilo 

čokolado, ki ni izdelana v Sloveniji, medtem ko je takih, ki bi najverjetneje kupili čokolado z 

ekološkim certifikatom, 23 %. 22 anketirancev oziroma 18 %, pa bi se najverjetneje odločilo 

za nakup čokolade s Fairtrade certifikatom. Tudi tukaj velja opomniti, da smo imeli en odgovor 

neveljaven in smo predstavili veljavne odstotke odgovorov. 

Naredili smo tudi primerjavo med odgovori iz sklopov, kjer so ocenjevali kupno namero 

posameznih vzorcev z odgovori iz 8. vprašanja. Odgovore iz sklopov posameznih izdelkov – 

1c, 2c, 3c in 4c sem štel kakor točke skupnih ocen, za lažje primerjanje z odgovori iz 8. 
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vprašanja. Torej če bi vsi ocenili svojo nakupno namero s 7, bi tako imel tak izdelek 861 točk, 

oziroma 100%. Za predstavo smo naredili trendni črti, ki smo ju primerjali med sabo. 

Iz slike 4.11 (v prilogi) lahko vidimo, da sta si trendni črti podobni. Največ razlik je pri čokoladi, 

ki je narejena v tujini. Kot kaže, se je precej več anketirancev premislilo za nakup te čokolade 

kakor katere druge.  

4.2 Preverjanje hipotez 

Na podlagi rezultatov ankete in njihove analize smo preverili, ali v izhodišču postavljene 

hipoteze držijo ali ne. 

4.2.1 Hipoteza 1 

H1: Več ljudi bi kupilo čokolado izdelano v Republiki Sloveniji, kakor čokolado izdelano v 

tujini. 

Iz preglednice 4.1 (v prilogi) vidimo, da bi več ljudi kupilo čokolado proizvedeno v Sloveniji, 

kakor čokolado proizvedeno v tujini. Povprečno je sicer majhna razlika in sicer za 0,37 točke. 

Kot je razvidno iz razpredelnice 4.2 (v prilogi) je signifikanca (p-vrednost) manjša od 0,05 in 

sicer 0.024, kar nam pove, da lahko našo hipotezo potrdimo. 

Več ljudi bi kupilo čokolado izdelano v Sloveniji, kakor čokolado izdelano v tujini. Kar lahko 

povežemo z etnocentričnimi nagnjenji. 

Pri tej hipotezi smo pogledali še dva para in sicer vprašanje ali bi anketiranci kupili raje 

čokolado izdelano v Sloveniji, kakor čokolado izdelano v tujini po tem, ko razkrijemo tržno 

ceno. 

Pri pregledu statistike drugega para za hipotezo 1 (preglednica 4.3, v prilogi) vidimo, da bi v 

povprečju vprašani raje kupili čokolado, ki je izdelana v Sloveniji, kakor čokolado izdelano v 

tujini po tem, ko smo razkrili tržno ceno. Razlika v povprečju je samo 0,06, ki pa je ne moremo 

posplošiti, saj je signifikanca (p-vrednost) višja od 0.05 in sicer 0,745. 

Gledano v celoti lahko našo hipotezo 1 le delno potrdimo, saj velja v primeru, da potrošniki 

nimajo znanih cen. Za primer ko so cene znane, pa tega ne moremo potrditi oziroma ovreči. 
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4.2.2 Hipoteza 2 

H2: Več ljudem je všeč čokolada izdelana v Republiki Sloveniji, kakor čokolada izdelana v 

tujini. 

Iz pregleda razpredelnice 4.5 (v prilogi) lahko vidimo, da je povprečno več ljudem všeč 

čokolada izdelana v Republiki Sloveniji, kakor čokolada izdelana v tujini. Pri pregledu 

razpredelnice 4.6 (v prilogi) pa vidimo, da je signifikanca (p-vrednost) višja od 0.05, zato je 

tveganje previsoko da bi statistično potrdili domnevo. 

Tega, da je več ljudem všeč čokolada izdelana v Republiki Sloveniji, kakor čokolada izdelana 

v tujini ne moremo dokazati, zato hipoteze ne moremo potrditi ali zavrniti. 

4.2.3 Hipoteza 3 

H3: Pri predpostavki, da so cene enake, bi več ljudi kupilo čokolado izdelano v Sloveniji, kakor 

čokolado s Fairtrade certifikatom. 

Iz pregleda statističnih podatkov vidimo, da bi anketiranci raje kupili čokolado proizvedeno v 

Sloveniji, kakor čokolado s Fairtrade certifikatom. Povprečje za čokolado proizvedeno v 

Sloveniji je 4,74, medtem ko je povprečje za čokolado s certifikatom 3,98. Iz preglednice 4.7 

(v prilogi) vidimo da je signifikanca (p-vrednost) manjša od 0,05 kar pomeni, da lahko potrdimo 

našo hipotezo in jo posplošimo na vse nakupovalce trgovskega centra. 

Hipotezo 3 lahko potrdimo. Pri predpostavki, da so cene enake bi več ljudi kupilo slovensko 

čokolado, kakor čokolado s Fairtrade certifikatom. To lahko povežemo s tem, da so 

etnocentrične težnje večje kakor etnična zavest.  

4.2.4 Hipoteza 4 

H4: Največ potrošnikov, ki bi se odločili za nakup čokolade s Fairtrade certifikatom je starejših 

od 30 let. 

Pri tej hipotezi smo uporabili program Crosstabs, s katerim smo preverjali povezavo med dvema 

spremenljivkama. Iz preglednice 4.9 (v prilogi) vidimo, da je povezanost med starostnimi 

skupinami in katero čokolado bi kupili. Čokolado s Fairtrade certifikatom bi kupilo 19,7 % 

starejših od 30 let, medtem ko bi se za njen nakup odločilo 16,4 % vprašanih, ki so mlajši od 

30 let, oziroma so stari točno 30 let. 
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Spodaj v preglednici 4.10 (v prilogi) imamo χ2 test, s katerim bomo dokazali ali ovrgli 

povezavo med dvema spremenljivkama. Ker je χ2 0,043, kar je manj od 0,05, lahko pri 5 % 

stopnji značilnosti trdimo, da starost vpliva na izbiro čokolade s Fairtrade certifikatom. Če 

pogledamo preglednico 4.11 (v prilogi) vidimo, da sta Phi in Cramerjev koeficient majhna, kar 

kaže na šibko povezanost med tema dvema spremenljivkama. 

Največ potrošnikov, ki bi se odločili za nakup čokolade s Fairtrade certifikatom je starejših od 

30 let. 

4.2.5 Hipoteza 5 

H5: Skupina potrošnikov starejših od 30 let, bi se v večjem deležu od skupine 30 let in mlajših 

odločili za nakup čokolade z ekološkim certifikatom 

Iz preglednice 4.10 (v prilogi) vidimo, da je več 30 let in mlajših od, ki bi se odločili za nakup 

čokolade z ekološkim certifikatom, kakor starejših od 30 let. Kar 29,5 % je 30 let in mlajših, ki 

bi se odločili za nakup, medtem ko je starejših od 30, 16,4 %. Ker je χ2 0,043, kar je manj od 

0,05 lahko pri 5 % stopnji značilnosti zavržemo našo hipotezo. 

Skupina potrošnikov starejših od 30 let se ne bi v večjem deležu od skupine 30 let in mlajših 
odločili za nakup čokolade z ekološkim certifikatom. 

 

5 ZAKLJUČEK 

Pri nakupu čokolade je bilo zaznati etnocentrična nagnjenja, saj so se potrošniki raje odločili za 

nakup čokolade, ki je izdelana v Sloveniji, kakor tiste iz tujine. Žal nismo mogli statistično 

posplošiti, ali je potrošnikom tudi bolj všeč čokolada iz Slovenije, kakor tista iz tujine. Prav 

tako ne moremo statistično posplošiti podatka, ali ima cena vpliv na nakup čokolade pri teh 

dveh spremenljivkah.  

Ko smo preverjali, ali etnocentrično nagnjenje premaga etično zavest, smo dobili naslednje 

odgovore. Slovenski potrošniki, bi raje izbrali čokolado, ki je narejena v Sloveniji, kakor tisto, 

ki ima Fairtrade certifikat. V tem primeru lahko trdimo, da so etnocentrična nagnjenja močnejša 

od etičnih. 

Kasneje smo preverili, katere starostne skupine so tiste, kjer bolj prevlada etična zavest in se 

odločijo za čokolado s certifikatom. Največ potrošnikov, ki se je odločilo za nakup čokolade s 
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Fairtrade čokolade, je bilo starejših od 30 let. Rezultat je bil pričakovan, saj se starejši bolj 

zanimajo za samo dogajanje po svetu in imajo večjo kupno moč, da si lahko privoščijo 

malenkost dražjo čokolado.  

Pri preverjanju ekološkega certifikata, pa je ravno obratno. Večina potrošnikov, ki so se odločili 

za nakup čokolade z ekološkim certifikatom, je bilo starih 30 ali manj. V tem primeru lahko 

trdimo, da so nas odgovori presenetili, saj smo pričakovali podobne rezultate kakor pri 

prejšnjem vprašanju. Toda, vse kaže na to, da se tudi mlajše generacije zavedajo škodljive 

prakse pri gojenju surovin za končne izdelke. 

Če povzamemo naše rezultate, lahko rečemo da so precej mešani in ne kažejo na neko 

posplošitev.  

Zanimiv je odziv potrošnikov pri preizkušanju čokolade in iskanju razlik, ki jih sploh ni. 

Opazovali smo reakcije ljudi, ki so okušali precej drugačne okuse pri vsakem vzorcu. Imeli smo 

samo peščico takih, ki so naglas priznali, da jim je čokolada popolnoma enaka po okusu.  

Možnost za izboljšavo in nadaljnje raziskovanje je precej odprta. Smiselno bi bilo vključiti 

CETSCALE lestvico in nakupno namero certificiranih čokolad. Prav tako bi bilo dobrodošlo 

raziskavo še bolj razširiti in povečati naš vzorec. Morda bi bilo smiselno dodati še kakšno 

kvalitativno raziskavo in jo vključiti v našo obstoječo raziskavo. 

Med samo izdelavo naloge smo spoznali, da so potrošniki premalo ozaveščeni o tem, od kod 

prihajajo sestavine in na kakšen način so bile pridobljene. Velika večina ni vedela za 

izkoriščanje in temno plat pridobivanja kakava. Ker je informiranost slaba, bi bilo smiselno 

narediti raziskavo o nakupnem namenu in informiranostjo o neetičnem pridobivanju kakava.  

V prihodnosti bi lahko naredili raziskavo s podobnim vprašanjem, kot smo ga imeli v naši 

nalogi, le da bi vprašanim prikazali podatke o neetičnemu pridobivanju kakava. Zanimivo bi 

bilo meriti, koliko ljudi spremeni svoje mnenje in ali so pripravljeni plačati malenkost več za 

certificirano čokolado. 

Etičnost lahko premaga etnocentrizem samo takrat, ko so potrošniki ozaveščeni o situaciji in 

dobijo občutek krivde. Medtem ko je etnocentrizem bolj usidran v podzavest, se mora etično 

mišljenje še izoblikovati. 

Sami smo iz naloge pridobili veliko in smo postali novi kupec čokolad s certifikatom. Raje jih 

pojemo manj, vendar pravičnih! 
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Preglednica 4.1 Statistika para za hipotezo 1 

 

Vir: Tomažin, 2017; lastna raziskava; izvleček iz SPSS IBM 

 

 

 

 

 

 

 

Mean N Std. Deviation Std. Error Mean
Čokolada izdelana v 
Republiki Sloveniji: ali bi ta 
izdelek kupili

4,74 123 1,562 ,141

Čokolada, ki ni izdelana v 
Sloveniji: ali bi ta izdelek 
kupili

4,37 123 1,533 ,138
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Preglednica 4.2 T-test para za hipotezo 1 
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Preglednica 4.4 T-test drugega para za hipotezo 1 
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Lower Upper
Pair 1 Čokolada izdelana v 

Republiki Sloveniji: ali bi ta 
izdelek kupili - Čokolada, ki 
ni izdelana v Sloveniji: ali bi 
ta izdelek kupili

,366 1,780 ,160 ,048 ,684 2,280 122 ,024

Paired Differences

t df
Sig. (2-
tailed)Mean

Std. 
Deviation

Std. Error 
Mean

95% Confidence Interval of the 
Difference

Mean N Std. Deviation Std. Error Mean
Čokolada izdelana v 
Republiki Sloveniji: ali bi po 
razkritju cen še vedno kupili 
ta izdelek

4,79 123 1,661 ,150

Čokolada, ki ni izdelana v 
Sloveniji: ali bi po razkritju 
cen še vedno kupili ta 
izdelek

4,73 123 1,709 ,154

Pair 1

Lower Upper
Pair 1 Čokolada izdelana v 

Republiki Sloveniji: ali bi po 
razkritju cen še vedno kupili 
ta izdelek - Čokolada, ki ni 
izdelana v Sloveniji: ali bi po 
razkritju cen še vedno kupili 
ta izdelek

,057 1,935 ,174 -,288 ,402 ,326 122 ,745

Paired Differences

t df
Sig. (2-
tailed)Mean

Std. 
Deviation

Std. Error 
Mean

95% Confidence Interval of the 
Difference



 

 
 

Preglednica 4.5 Statistika para za hipotezo 2 

 

Vir: Tomažin, 2017; lastna raziskava; izvleček iz SPSS IBM 

Preglednica 4.6 T-test para za hipotezo 2 

 

Vir: Tomažin, 2017; lastna raziskava; izvleček iz SPSS IBM 

Preglednica 4.7 Statistika para za hipotezo 3 

 

Vir: Tomažin, 2017; lastna raziskava; izvleček iz SPSS IBM 

Preglednica 4.8 T-test para za hipotezo 3 

 

Vir: Tomažin, 2017; lastna raziskava; izvleček iz SPSS IBM 

Mean N Std. Deviation Std. Error Mean
Čokolada izdelana v 
Republiki Sloveniji: ali vam 
je izdelek všeč

4,66 123 1,707 ,154

Čokolada, ki ni izdelana v 
Sloveniji: ali vam je izdelek 
všeč

4,37 123 1,549 ,140

Pair 2

Lower Upper
Pair 2 Čokolada izdelana v 

Republiki Sloveniji: ali vam 
je izdelek všeč - Čokolada, 
ki ni izdelana v Sloveniji: ali 
vam je izdelek všeč

,285 1,923 ,173 -,059 ,628 1,641 122 ,103

Paired Differences

t df
Sig. (2-
tailed)Mean

Std. 
Deviation

Std. Error 
Mean

95% Confidence Interval of the 
Difference

Mean N Std. Deviation Std. Error Mean
Čokolada izdelana v 
Republiki Sloveniji: ali bi ta 
izdelek kupili

4,74 123 1,562 ,141

Čokolada s Fairtrade 
certifikatom: ali bi ta izdelek 
kupili

3,98 123 1,477 ,133

Pair 1

Lower Upper
Pair 1 Čokolada izdelana v 

Republiki Sloveniji: ali bi ta 
izdelek kupili - Čokolada s 
Fairtrade certifikatom: ali bi 
ta izdelek kupili

,756 2,014 ,182 ,397 1,116 4,164 122 ,000

Paired Differences

t df
Sig. (2-
tailed)Mean

Std. 
Deviation

Std. Error 
Mean

95% Confidence Interval of the 
Difference



 

 
 

Preglednica 4.9 Empirične frekvence in strukturni odstotki za hipotezo 4 

 

Vir: Tomažin, 2017; lastna raziskava; izvleček iz SPSS IBM 

Preglednica 4.10 χ2 test povezanosti za hipotezo 4 

 

Vir: Tomažin, 2017; lastna raziskava; izvleček iz SPSS IBM 

Preglednica 4.11 Stopnja povezanosti za hipotezo 4 

 

Vir: Tomažin, 2017; lastna raziskava; izvleček iz SPSS IBM 

 

 

 

 

 

 

 

1,00 2,00
Count 14 27 41
% within skupine_30 23,0% 44,3% 33,6%
Count 19 12 31
% within skupine_30 31,1% 19,7% 25,4%
Count 18 10 28
% within skupine_30 29,5% 16,4% 23,0%
Count 10 12 22
% within skupine_30 16,4% 19,7% 18,0%
Count 61 61 122
% within skupine_30 100,0% 100,0% 100,0%

Total

skupine_30
Total

Po razkritju cen, katero 
čokolado bi najverjetneje 
kupili

Čokolado izdelano v 
Republiki Sloveniji

Čokolado, ki ni izdelana v 
Sloveniji

Čokolado z ekološkim 
certifikatom

Čokolado s Fairtrade 
certifikatom

Value df
Asymp. Sig. (2-

sided)
Pearson Chi-Square 8,170a 3 ,043
Likelihood Ratio 8,288 3 ,040
Linear-by-Linear 
Association 1,922 1 ,166

N of Valid Cases 122

Value Approx. Sig.
Phi ,259 ,043
Cramer's V ,259 ,043
Contingency Coefficient ,251 ,043

122

Nominal by Nominal

N of Valid Cases



 

 
 

Priloga 2: Anketni vprašalnik 

VPRAŠALNIK 
Moje ime je Andrej Tomažin in sem absolvent Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici, smer medkulturni 

menedžment. Pripravljam magistrsko delo o čokoladi, Sodelovanje v anketi je popolnoma anonimno, vaši odgovori pa mi bojo 

v veliko pomoč pri mojem delu. Prosil bi vas, da si vzamete minuto časa in odgovorite na zastavljena vprašanja. 

Za sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujem. 

Na voljo imate 4 vrste čokolade, ki se jih da kupiti v trgovini in imajo podoben delež kakava. Prosim poizkusite 

izmed vsakega krožnička po en košček in ga kasneje ocenite glede na okus, teksturo, topljivost čokolade in vonj. 

Po vsakem koščku, si poplahnite usta z vodo, da se Vam okus kar se da najbolje nevtralizira. Prosim obkrožite 

oceno od 1 do 7, kjer 1 pomeni najmanj všeč in 7 najbolj všeč, oziroma pomeni 1 zagotovo ne bi kupil izdelka in 

7 zagotovo bi kupil ta izdelek. C odgovore boste podali po razkritju cen, kjer 1 pomeni zagotovo ne bi kupil tega 

izdelka in 7 še vedno bi zagotovo kupil ta izdelek. 

VPR 01: Spol: M  Ž 

VPR 02: Starost: 

VPR 03: Čokolada 1: Je čokolada izdelana v Republiki Sloveniji 

1a) Ali vam je izdelek všeč ?   1  2  3  4  5  6  7   
1b) Ali bi ta izdelek kupili ?    1  2  3  4  5  6  7   
1c) Ali bi še  
vedno ta izdelek kupili ?     1  2  3  4  5  6  7   
 

VPR 04: Čokolada 2: Je čokolada, ki ni izdelana v Sloveniji 
 

2a) Ali vam je izdelek všeč ? 1  2  3  4  5  6  7   
2b) Ali bi ta izdelek kupili ?   1  2  3  4  5  6  7   
2c) Ali bi še  
vedno ta izdelek kupili ?     1  2  3  4  5  6  7   
 

VPR 05: Čokolada 3: Je čokolada z ekološkim certifikatom. Vse sestavine prihajajo iz 
ekološkega kmetijstva 

3a) Ali vam je izdelek všeč ?       1  2  3  4  5  6  7  
3b) Ali bi ta izdelek kupili ?   1  2  3  4  5  6  7   
3c) Ali bi še  
vedno ta izdelek kupili ?  1  2  3  4  5  6  7   

 

VPR 06: Čokolada 4: Je čokolada s Fairtrade certifikatom. Pri izdelavi te čokolade smo 
pošteno plačali pridelovalca kakava in pri pridelavi niso sodelovali otroci ali prisilni 
delavci. 



 

 
 

 
4a) Ali vam je izdelek všeč ? 1  2  3  4  5  6  7   
4b) Ali bi ta izdelek kupili ?   1  2  3  4  5  6  7   
4c) Ali bi še  
vedno ta izdelek kupili ? 1  2  3  4  5  6  7   

 

VPR 07: Katera čokolada Vam je najbolj všeč: 1 2 3 4 

VPR 08: Katero čokolado bi najverjetneje kupili (odgovorite po razkritju cene): 1 2 3 4 
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