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tak kader vzgajajo na Fakulteti za matemati-
ko in fiziko ter na smeri družboslovna infor-
matika na FDV. V tujini so ti profili odlično 
plačani. Pri nas so ciljano oglaševanje, pro-
filiranje uporabnikov in prilagajanje cen še 
v povojih, zato so tudi ti poklici manj iskani. 
A pričakovati je, da bodo vedno bolj zažele-
ni.

Meja ni več
Časi stabilnih cen, ki so trajale daljše ob-

dobje, so nepreklicno mimo. Nova tehnolo-
gija omogoča, da se spreminjajo praktično 
v vsakem trenutku. Ekonomsko gledano je 
to upravičeno, saj omogoča doseganje ve-
čjih prihodkov od prodaje storitev, kot je 
mogoče s katerokoli enotno in stalno ceno 
za celoten trg. Uporabniki pa nad tem niso 
tako navdušeni. A eno je gotovo: cena ni več 
absolutno nespremenljiva sveta resnica, 
temveč zgolj okvir, ki se premika gor in dol, 
odvisno od tega, kdo povprašuje in kdaj.

Načeloma imamo opraviti z dvema nači-
noma prilagajanja cen. Eno je neprestano 
pregledovanje konkurence in popravljanje 
ponudbe, ki pa je za vse kupce enaka. Skraj-
ni zgled najdemo v Amazonu, kjer tekmuje 
na tisoče prodajalcev in se vsako sekundo 
spremeni na tisoče cen. Cena za neki iz-
delek se lahko v enem dnevu popravi več 
desetkrat, odvisno od vsakokratnega stanja 
ponudbe in povpraševanja. Vse skupaj po-
stane podobno borzi, le da imajo tu škarje in 
platno v celoti v roki prodajalci. Kupci odlo-
čajo le »z nogami« – kupijo namreč tu ali pa 
pri konkurenci.

Drugi način dinamičnega spreminjanja 
cen pa je precej bolj zahrbten. Pri tem gre 
za prilaganje cene posameznemu uporab-
niku, in sicer zviševanje do meje sprejemlji-
vega. Trgovci nimajo nobenega interesa, 
da bi komurkoli zaračunali manj, kot je še 
pripravljen plačati. Če sta torej dva kupca 
pripravljena plačati različno ceno, jima jo 
bodo tudi ponudili. Današnja tehnologija 
s piškotki in drugimi oblikami sledenja jim 
omogoča prav to. Pri nas tega še ne počno, 
ker je trg preprosto premajhen, da bi se to 
izplačalo. Veliki tuji trgovci pa imajo ustre-
zno tehnologijo, izobražen kader in dovolj 
kapitala, da si to lahko privoščijo. Dogodki 
kažejo, da to vsekakor znajo in so že počeli.

Ali ta hip neki trgovec uporablja dinamič-
no poosebljenje cen, boste težko izvedeli. 
Lahko poizkusite primerjati ceno na različ-
nih računalnikih na različnih lokacijah, a je 
to dostikrat nepraktično in zamudno. Kot 
družba imamo več možnosti, kako se lotiti 
problema. Lahko se zanesemo na vsemo-
gočno roko trga in zagovarjamo popolno 
deregulacijo pod pretvezo, da bo nečedne 
posle tako ali tako kaznoval trg, dobra ce-
novna diskriminacija, ki bo uspevala, pa bo 

očitno koristna tako za trgovce kot kupce. 
Druga možnost je zakonska prepoved tega 
početja. Verjetno pa se bo na koncu našla 
neka srednja pot, tako kot pri večini regula-
tive v kapitalizmu. Dotlej pa nakupujte pa-

metno in upoštevajte naše nasvete. Trgovci 
vam bodo namreč vedno postavili najvišjo 
ceno, ki ste jo po njihovem mnenju še pri-
pravljeni plačati. Poskrbite, da bo to mnenje 
čim nižje. 

Dinamične cene
Cene nekaterih izdelkov se spreminjajo večkrat na dan. Tako je pri treh ameriških 
spletnih trgovcih nihala cena mikrovalovne pečice 12. avgusta 2012.
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Na tedenski lestvici se dnevna nihanja cen ne poznajo, vidimo le splošni padajoči trend z občasnimi popravki 
navzgor. Graf kaže najnižjo ceno priljubljenega LCDja v srednjeevropskem prostoru skozi čas.

Število znanstvenih člankov s ključnimi besedami »dynamic pricing« in »dynamic pricing, internet«, ki jih indeksira Google Scholar.
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