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31. Крива искуства* 
 

 

ШТА ЈЕ КРИВА ИСКУСТВА?  

По дефиницији, крива искуства је концепт који описује да се понављањем 

неког посла или активности тај посао ради брже, боље, ефикасније, у краћем 

времeнском периоду и по нижим трошковима. Трошкови по јединици 

производа смањују се као резултат кумулираног искуства (укупног обима 

производње).  

 

Криву искуства је развила компанија BCG (Boston Consulting Group) 1960-их 

година, која је показала да сваки пут када се дуплира обим кумулираног 

искуства (укупног обима производње) трошкови по јединици се смањују за 

20 до 30%. Управо се то смањење у нивоу трошкова приписује искуству, те се 

зато ова крива назива крива искуства. На пример, ако предузеће производи 

1.000 комада производа и укупни трошкови по јединици износе 100 динара, 

када предузеће повећа производњу на 2.000 комада производа (дуплира је), 

укупни трошкови по јединици ће бити нижи, нпр. око 75 динара. 

 

КРИВА ИСКУСТВА И КРИВА УЧЕЊА  

Важно је истаћи разлику између криве искуства и криве учења. Кључна 

разлика између криве учења и криве искуства је што: 

➢ крива учења показује смањење просечних трошкова директног рада 

по јединици у понављајућим операцијама како запослени добијају 

више учења; 

➢ крива искуства показује уштеду на укупним трошковима по јединици 

како производња расте.  

Дакле, крива учења се односи само на снижење трошкова директног рада, 

док се крива искуства односи на снижење укупних трошкова по јединици.   

 

УЗРОЦИ ЕФЕКТА КРИВЕ ИСКУСТВА  

Ефекти криве искуства не настају аутоматски, већ постоји потенцијал за 

снижење који предузеће треба да се искористи. Фактори који доводе до 

ефекта криве искуства укључују учење, специјализацију и измену радних 

задатака, побољшање производа и процеса, методе и системе 

рационализације (путем коришћења савремене технологије), организациона 

побољшања у предузећу, економије величине итд. 
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЈА    

Крива искуства варира између 65 и 95%. Графички, различите криве искуства 

можемо приказати на следећи начин:  

 
 

Како интерпретирамо различите криве искуства?  

➢ крива искуства од 70% – сваки пут када се дуплира кумулирано 

искуство (обим производње), трошкови по јединици датог производа 

или услуге се смањују за 100-70=30%. 

➢ крива искуства од 80% – сваки пут када се дуплира кумулирано 

искуство (обим производње), трошкови по јединици датог производа 

или услуге се смањују за 100-80=20%. 

➢ крива искуства од 90% – сваки пут када се дуплира кумулирано 

искуство (обим производње), трошкови по јединици датог производа 

или услуге се смањују за 100-90=10%. 

 

Теоријски се могу јавити и екстремни случајеви:  

➢ крива искуства од 100% – сваки пут када се дуплира кумулирано 

искуство (обим производње), трошкови по јединици датог производа 

или услуге се смањују за 0%. Другим речима, са кумулирањем искуства 

предузеће не може смањити трошкове, тј. постоји нулти ефекат криве 

искуства. Графички, крива искуства је у овом случају хоризонтална.  

➢ крива искуства од 0% – сваки пут када се дуплира кумулирано искуство 

(обим производње), трошкови по јединици датог производа или услуге 

се смањују за 100%.  

Крива искуства има опадајући нагиб јер трошкови по јединици опадају како 

се повећава обим производње. Што је већи нагиб, трошкови брже опадају. 
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ЈЕДНАЧИНА КРИВЕ ИСКУСТВА  

Крива искуства се може приказати и математички путем једначине криве 

искуства. Једначина крива искуства има два облика: 

➢ аритметички облик криве искуства 

➢ логаритамски облик криве искуства 

 

1. Аритметички облик криве искуства је: 

𝐶𝑡 = 𝐶0 ∙ (
𝑃𝑡

𝑃0
)

−𝑄

 

где је: 

𝐶𝑡 – трошак по јединици коригован за ефекте инфлације у периоду 𝑡 

𝐶0 – трошак по јединици коригован за ефекте инфлације у периоду 0 

𝑃𝑡 – кумулирани обим производње у периоду 𝑡 

𝑃0 – кумулирани обим производње у периоду 0 

𝑄 – константа која одражава променљивост трошкова по јединици у 

зависности од кумулираног обима (зависи од стопе искуства)  

 

2. Логаритамски облик криве искуства можемо извести тако што ћемо 

аритметички облик да логаритмујемо: 

log 𝐶𝑡 = log (𝐶0 ∙ (
𝑃𝑡

𝑃0
)

−𝑄

 ) 

log 𝐶𝑡 = log 𝐶0 + log (
𝑃𝑡

𝑃0
)

−𝑄

 

log 𝐶𝑡 = log 𝐶0 − 𝑄 log (
𝑃𝑡

𝑃0
)

 

 

 

ЕМПИРИЈСКИ ПОДАЦИ О КРИВИ ИСКУСТВА  

Као што смо рекли, крива искуства варира између 65 и 95%. Ово зависи од 

врсте производа. Тако на пример имамо:  

➢ код полупроводника, крива искуства је 50-60%; 

➢ код телевизора у боји, крива искуства је 85%; 

➢ код аутомобила, крива искуства је 88%.  

 

Машински тип рада има нижу стопу учења (90-95%). С друге стране, 

монтажни и/или мануелни тип операција има вишу стопу учења (65-85%).  
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Постоје два основна случаја када је ефекат криве искуства мали: 

➢ у зрелим привредним гранама – у овим гранама крива искуства може 

имати скоро хоризонтални облик, јер су ефекти криве искуства већ 

достигли свој максимум и трошкови предузећа су сведени на 

минимум. Разлог овоме је што су код зрелих привредних грана стопе 

раста око нуле, односно нема неискоришћеног потенцијала. 

Последично, ако је већ привредна грана достигла свој максимум, 

тешко је за предузеће да дуплира обим производње и продаје.  

➢ у каснијим фазама животног циклуса производа – у каснијим фазама 

животног циклуса производа могућности за снижавање трошкова су 

углавном исцрпљене, те постоји мали простор за ефекат криве 

искуства.  

  

Сходно наведеном, можемо закључити да ефекти криве искуства директно 

зависе од: 

1. стопе раста тржишта и продаје – Што је већа стопа раста тржишта и 

продаје, предузеће може брже да дуплира кумулирано искуство. 

Аналогно томе, што је нижа стопа раста тржишта и продаје, предузеће 

има мање могућности да брже дуплира кумулирано искуство.  

2. тржишног учешћа – Ако тржишно учешће расте (што значи већи раст 

продаје него код конкурента), трошкови по јединици у предузећу 

опадају брже него трошкови по јединици код конкурента. Аналогно 

томе, ако тржишно учешће опада, трошкови по јединици у предузећу 

опадају спорије него трошкови по јединици код конкурента.    

 

ЗНАЧАЈ КРИВЕ ИСКУСТВА ЗА МЕНАЏЕРЕ  

Крива искуства је значајна за менаџере јер на основу ње: 

➢ могу боље сагледати могућност за побољшање позиције предузећа; 

➢ могу боље разумети значај фактора раста тржишта, продаје и 

тржишног учешћа; 

 

1. Крива искуства је корисна менаџерима при формулисању стратегије јер 

се на основу ње:  

➢ може боље сагледати могућност за побољшање позиције предузећа; 

➢ може боље разумети значај фактора раста тржишта, продаје и 

тржишног учешћа; 

➢ могу извршити одређивање адекватне продајне цене.   
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Фокусирајмо се на последњу ставку. За менаџере је важна крива искуства, јер 

она показује како ће се кретати трошкови по јединици производа са растом 

обима производње. Менаџерима је ово битно да би могли да одреде 

адекватну продајну цену. Наиме, продајна цена се рачуна као:  

 

Продајна цена =  
Трошак по јединици

(цена коштања)
 + 

маржа 
(профит) 

 

На пример, ако је политика предузећа за одређивање продајне цене да на 

цену коштања додаје 20% као маржу, онда предузеће може предвидети 

кретање продајних цена, а те цене су основни инструмент конкурентности 

предузећа. Ако су цене производа предузећа ниже од цене производа 

конкурената, а понуђени квалитет је исти, онда предузећа конкурентски 

побеђује. То ће утицати на повећање тражње за производима, као и 

позитивно на финансијски резултат. Због тога је разумевање криве искуства 

од кључног значаја за стратегију дефинисања цена, тржишног наступа, као и 

укупне финансијске позиције предузећа.  

 

ЕФЕКАТ ЦЕНОВНОГ КИШОБРАНА  

Треба напоменути да цена треба да прати кретање трошкова – ако се 

трошкови смањују и цена треба да се смањи, те се тако понуди конкурентски 

производ. Међутим, цене не морају да прате тренд кретања трошкова, већ 

ово највише зависи од тренутне фазе животног циклуса производа. Ово 

можемо описати тзв. ефектом ценовног кишобрана.  
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Објашњење графикона: 

На хоризонталној оси означавамо време 𝑡, а на вертикалној оси означавамо 

цену и трошак. Како време одмиче, пролазимо кроз фазе увођења, брзог и 

спорог раста, зрелости и опадања, тј. кроз фазе животног циклуса производа 

(овога се можете подсетити из испитног питања 1).  

 

Прво цртамо криву просечних трошкова (трошкова по јединици) која кроз 

све има опадајући тренд, што је последица ефекта криве искуства, ефекта 

економије обима...  

 

Потом, цртамо криву цена.  

➢ Фаза увођења: Треба имати на уму да је у фази увођења цена испод 

нивоа трошкова, јер су тада трошкови екстремно високи. Ако бисмо 

цену одредили изнад трошкова производ би био прескуп и ниједан 

купац не би хтео да га купи.  

➢ Фаза раста: У фази брзог раста постепено повећавамо цену и она 

прелази ниво трошкова, јер трошкови имају тенденцију опадања. 

Притом, овде постоје значајне марже (профит). Ово привлачи друга 

предузећа у грану, те долази до повећане конкуренције. Раст креће да 

се успорава, а цене да падају. Тада, велики број предузећа „испада из 

игре“, односно опстају само они који могу да производе по нижим 

трошковима (стога се ова фаза назива тзв. фаза растресања).  

Крај повећања цене (превојна тачка) је моменат када се раст дели на 

фазу брзог и фазу спорог раста. Фаза брзог раста се назива фаза 

отварања кишобрана, јер цене расту. Фаза спорог раста се назива 

фаза затварања кишобрана, јер цене нагло падају. 

➢ Фаза зрелости и опадања: У дугом року цена заиста прати кретање 

трошкова и ту је присутан константан профит, тј. постоји сразмеран 

однос између цене и трошкова. Након што играчи испадну, цена је на 

неком разумном нивоу. 

 

ОГРАНИЧЕЊА КРИВЕ ИСКУСТВА  

Фокус на ефекат криве искуства не треба да буде једини у оквиру пословања 

предузећа, јер ефекат криве искуства има одређена ограничења. 

Најзначајнија ограничења криве искуства које издвајамо су следећа: 
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➢ могућност запостављања других сфера бизниса – Ако постоји фокус у 

потпуности усмерен на остваривање ефекта криве искуства,  могуће је 

запоставити увођење нових производа и иновација. Наравно, ово је 

негативно, јер је животни циклус производа ограничен. На пример, ово 

се десило компанији Ford. Са моделом Т она је успела да цену спусти 

са 3000 долара на 1000 долара, те је повећано тржишно учешће са 10% 

на 55%. Међутим, конкурент General Motors је увео супериорнију 

понуду у свој асортиман, те довео до смањења тржишног учешћа 

компаније Ford на 10%. Из овога произилази закључак да предузеће не 

сме да иде искључиво на снижавање трошкова, већ треба да иновира, 

побољшава своју понуду итд.  

➢ тржиште није хомогено – На пример, IT омогућава јефтину 

производњу у малим серијама на истој линији производње, која 

одговара захтевима купаца. Ово је омогућено јер тржиште није 

хомогено и представља додатан разлог зашто фокус на снижавање 

трошкова не треба да буде једини фокус предузећа. Следствено 

наведеном, конкурентску предност није могуће заснивати на 

стандардизованој и нефлексибилној производњи.  
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32. Портфолио концепт* 
 

 

ШТА ЈЕ ПОРТФОЛИО КОНЦЕПТ?  

Постоје бројне компаније са великим бројем послова у различитим фазама 

животног циклуса (неки су тек у фази увођења, неки у фази зрелости, неки у 

фази опадања...). У овом контексту, намеће се питање како је могуће 

управљати истовремено различитим бизнисима где сваки захтева посебан 

приступ, а циљ је максимизирати вредност целокупне компаније?  

 

Решење за ово су портфолио концепти, тј. портфолио модели. Портфолио 

концепт је концепт који описује на који начин управљати у сложеним 

системима са великим бројем послова и бизниса у њиховом портфолиjу, где 

су притом послови у различитим фазама животног циклуса. Предмет 

посматрања могу бити бизниси (стратегијске пословне јединице СПЈ), 

производи, групе производа и сл. У суштини, основна идеја је да се утврди 

најбоља комбинација послова у циљу дугорочне профитабилности.  

 

Најпознатији портфолио модели су: 

➢ портфолио модел BCG (матрица релативно тржишно учешће/раст 

тржишта) 

➢ портфолио модел McKinsey/General Electric (матрица снага 

посла/атрактивност индустрије)  

 

1. ПОРТФОЛИО МОДЕЛ BCG   

Портфолио модел BCG развила је Бостонска консултанска група (Boston 

Consulting Group).  

 

Димензије портфолио модела BCG  

Портфолио модел BCG има две димензије, а то су:  

1. релативно тржишно учешће   

2. стопа раста тржишта   

 

1. Релативно тржишно учешће је прва димензија портфолио модела BCG 

која представља однос тржишног учешћа предузећа и тржишног учешћа 

конкурента. Оно показује у којој мери бизнис генерише готовину. Рачунамо 

га на следећи начин:  
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релативно тржишно учешће (РТУ) =

продаја предузећа
укупна продаја

продаја највећег конкурента у грани
укупна продаја

 

 

С обзиром да можемо скратити имениоце у овом двојном разломку, ова 

формула се своди на: 

 

релативно тржишно учешће (РТУ) =
продаја предузећа

продаја највећег конкурента у грани
 

 

Интерпретација релативног тржишног учешћа: 

➢ ако је РТУ > 1, предузеће је тржишни лидер;  

➢ ако је РТУ < 1, предузеће није тржишни лидер. 

 

Напомена: Ако је предузеће највећи конкурент (има највећу продају и 

приход) у формули се узима следећи најбољи конкурент. 

 

Такође, веома је важно разликовати релативно тржишно учешће од 

апсолутног тржишног учешћа. Апсолутно тржиште учешће се рачуна као:  

 

апсолутно тржишно учешће (АТУ) =
продаја предузећа

продаја свих предузећа у оквиру гране
 

 

Пример. 

У одређеној привредној грани постоје 3 предузећа. Приходи од продаје 

предузећа А износе 100.000 долара, предузећа Б износе 500.000 долара, а 

предузећа В износе 400.000 долара. Израчунати апсолутно тржишно учешће 

и релативно тржишно учешће сваког предузећа у овој привредној грани.  

 

Решење:  

Апсолутно тржишно учешће предузећа А рачунамо као:  

АТУ предузећа А =
продаја предузећа А

продаја свих предузећа у оквиру гране
=

100.000

1.000.000
= 10% 

 

Апсолутно тржишно учешће предузећа Б рачунамо као:  

АТУ предузећа Б =
продаја предузећа Б

продаја свих предузећа у оквиру гране
=

500.000

1.000.000
= 50% 
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Апсолутно тржишно учешће предузећа В рачунамо као:  

АТУ предузећа В =
продаја предузећа В

продаја свих предузећа у оквиру гране
=

400.000

1.000.000
= 40% 

 

Релативно тржишно учешће предузећа А рачунамо на следећи начин. 

Највећи конкурент предузећа А је предузеће Б са укупним приходима од 

500.000 долара, те имамо:  

РТУ предузећа А =
продаја предузећа А

продаја највећег конкурента у грани
=

100.000

500.000
= 20% 

Интерпретација: Продаја предузећа А чини 20% продаје предузећа Б.  

 

Релативно тржишно учешће предузећа Б рачунамо на следећи начин. 

Највећи конкурент предузећа Б је предузеће В са укупним приходима од 

400.000 долара, те имамо:  

РТУ предузећа Б =
продаја предузећа Б

продаја највећег конкурента у грани
=

500.000

400.000
= 125% 

Интерпретација: Продаја предузећа Б чини 125% продаје предузећа В.  

 

Релативно тржишно учешће предузећа В рачунамо на следећи начин. 

Највећи конкурент предузећа В је предузеће Б са укупним приходима од 

500.000 долара, те имамо:  

РТУ предузећа В =
продаја предузећа В

продаја највећег конкурента у грани
=

400.000

500.000
= 80% 

Интерпретација: Продаја предузећа В чини 80% продаје предузећа Б.  

 

2. Стопа раста тржишта је друга димензија портфолио модела BCG која 

представља стопу по којој се повећава или смањује продаја у привредној 

грани. Рачунамо је на следећи начин:  

 

Стопа раста тржишта =

продаја из текуће године
у привредној грани

−
продаја из претходне године

у привредној грани
продаја из претходне године

у привредној грани

 

 

Интерпретација стопе раста тржишта:  

➢ ако је стопа раста тржишта > 10, то је висока стопа раста тржишта 

(велике инвестиције);  

➢ ако је стопа раста тржишта < 10, то је ниска стопа раста тржишта 

(мале инвестиције).  
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Матрица „релативно тржишно учешће/раст тржишта“  

На основу ове две димензије портфолио модела BCG, можемо конструисати 

матрицу „релативно тржишно учешће/раст тржишта“ која групише све 

производе и бизнисе у четири групе: 

 
Објашњење матрице:  

На хоризонталној оси означавамо релативно тржишно учешће (високо и 

ниско), а на вертикалној оси означавамо стопу раста тржишта (високу и 

ниску). При томе, треба узети у обзир да:  

➢ релативно тржишно учешће показује висину прилива готовине  

➢ стопа раста тржишта показује висину одлива готовине 

Такође, кругови у матрици представљају величину бизниса, стратегијске 

пословне јединице (СПЈ), при чему величина круга указује на значај 

конкретног бизниса у тој компанији.   

 

Матрица „релативно тржишно учешће/раст тржишта“ групише све производе 

и бизнисе у четири групе: 
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➢ перспективни производи („знаци питања“) – ове производе/бизнисе 

одликује ниско релативно тржишно учешће и високе стопе раста 

тржишта. Сходно томе, присутни су мали приливи готовине и високи 

одливи готовине. Последично, имамо велики негативан нето новчани 

ток.  

➢ зрели производи („краве музаре“) – ове производе/бизнисе одликује 

високо релативно тржишно учешће и ниске стопе раста тржишта. 

Сходно томе, присутни су високи приливи готовине и ниски одливи 

готовине. Последично, имамо велики позитиван нето новчани ток.  

➢ тржишни лидери („звезде“) – ове производе/бизнисе одликује високо 

релативно тржишно учешће и високе стопе раста тржишта. Сходно 

томе, присутни су високи приливи готовине и високи одливи готовине. 

Последично, ово означава финансијски резултат око нуле, те ће 

коначан резултат бити скроман позитиван или негативан нето новчани 

ток.   

➢ стагнирајући производи („пси“) – ове производе/бизнисе одликује 

ниско релативно тржишно учешће и ниске стопе раста тржишта. 

Сходно томе, присутни су ниски приливи готовине и ниски одливи 

готовине. Последично, ово означава финансијски резултат око нуле, те 

ће коначан резултат бити скроман позитиван или негативан нето 

новчани ток.   

 

Како се ове категорије мењају кроз фазе животног циклуса производа?  

На самом почетку, када уводимо инвестицију, производ/бизнис је 

перспективан (перспективан производ). Како повећавамо обим продаје и 

приходи превазилазе трошкове, производ улази у фазу тржишног лидера 

(„звезде“). Када раст успори то је зрела фаза („краве музаре“) и на крају у 

фази опадања када је производ без икакве перспективе то је стагнирајући 

производ. 

 

На основу изложеног можемо закључити да једини генератор вишка 

новчаних токова у компанији су зрели производи. Управо зато се они зову 

„краве музаре“ – из ових бизниса „муземо“ вишак готовине и инсталирамо у 

оне бизнисе којима је потребна готовина, а то су перспективни производи. 

Такође, по потреби финансирамо и тржишне лидере (када је новчани ток 

скромно негативан код њих). 
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Потенцијалне стратегије  

Према Котлеру, стратегије које се могу примењивати за ова четири типа 

производа/бизниса укључују следеће стратегије: 

 

1. Градити – Ова стратегија подразумева да треба градити дугорочно 

тржишно учешће. Стога, погодна је за перспективне производе. Наиме, 

предузеће треба уложити значајну количину новца, енергије итд, а са циљем 

да од перспективних производа направи тржишне лидере.    

  

2. Задржати – Ова стратегија подразумева да треба очувати постојеће 

тржишно учешће. Стога, погодно је примењивати је код зрелих 

производа/бизниса, јер они пружају предузећу могућност да обезбеди 

значајна новчана средства.  

 

3. Жети – Ова стратегија подразумева да се обезбеде новчана средства у 

кратком року, без обзира на дугорочне могућности. Погодно је примењивати 

је за производе слабе снаге и без дугорочне перспективе (као што су зрели 

производи недовољне снаге и нејасне  будућности).   

 

4. Дезинвестирати – Ова стратегија подразумева да се производ/бизнис 

прода, јер се средства могу искористити боље у неке друге сврхе. Примењује 

се на стагнирајућих производе, као и перспективне производе за које се 

процењује да не доприносе расту предузећа.   

 

Предности и недостаци портфолио модела BCG  

Најзначајнија предност модела BCG је што је увео нови начин размишљања у 

сферу управљања компанијама са великим бројем различитих послова. 

Ипак, овај модел има и бројне недостатке: 

➢ занемарује одређене елементе окружења (нпр. баријере уласка, 

правна и политичка ограничења...)  

➢ подразумева да се ефекат искуства не може неограничено 

искоришћавати  

➢ нето новчани ток не одговара увек одређеној категорији производа 

итд.  

Сходно наведеним недостацима, временом је портфолио модел BCG 

унапређен како би се отклонили ти недостаци. Приликом конструкције новог 

BCG модела прво је уважена чињеница да су основе конкурентске предности 

бројне и различите, што значи да не мора увек предузеће са највећим 
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тржишним учешћем и најнижим трошковима по јединици да буде 

најрентабилније. Стога, у новој матрици послови се групишу према: 

➢ величини конкурентске предности у односу на друге (замена за 

релативно тржишно учешће) 

➢ броју начина за остваривање конкурентске предности замена за стопу 

раста тржишта). 

 

Табеларно, нова BCG матрица има следећи изглед: 

 

 мала конкурентска 
предност 

велика конкурентска 
предност 

велики број начина 
за остваривање 
конкурентске 
предности 

фрагментирани 
послови  

специјализовани 
послови  

мали број начина  
за остваривање 
конкурентске 
предности 

послови у пат 
позицији   

послови великог 
обима  

 
Као што можемо приметити, нова BCG матрица групише све производе и 

бизнисе у четири групе: 

➢ послови великог обима – ове производе/бизнисе одликује велика 

конкурентска предност, али мали број начина за остваривање 

конкурентске предности. Пример оваквог посла је била америчка 

аутомобилска индустрија пре појаве иностране конкуренције.  

➢ послови у пат позицији – ове производе/бизнисе одликује мала 

конкурентска предност и мали број начина за остваривање 

конкурентске предности. Пример оваквог посла је америчка 

производња челика.  

➢ фрагментирани послови – ове производе/бизнисе одликује мала 

конкурентска предност, али велики број начина за остваривање 

конкурентске предности. Типичан пример оваквог посла су ресторани.  

➢ специјализовани послови – ове производе/бизнисе одликује велика 

конкурентска предност и велики број начина за остваривање 

конкурентске предности. Пример оваквог посла је аутомобилска 

индустрија Јапана.  

 



СКРИПТЕ ЕКОФ 2020/21.  skripteekof.com 32. Портфолио концепт
                                                                                                                                                                     

© 2021 Скрипте Екоф. Сва права задржана.   -   68   -  skripteekof.com 

 

2. ПОРТФОЛИО МОДЕЛ McKinsey/General Electric   

Овај портфолио модел развиле су компаније McKinsey и General Electric, као 

надоградњу портфолио модела BCG, са циљем отклањања његових слабости.   

 

Димензије портфолио модела McKinsey/General Electric   

Портфолио модел McKinsey/General Electric има две димензије, а то су:  

1. снага посла 

2. атрактивност привредне гране  

 

Другим речима, овај портфолио модел истиче да је релативно тржишно 

учешће (прва димензија BCG модела) показатељ снаге посла, а стопа раста 

тржишта (друга димензија BCG модела) показатељ атрактивности привредне 

гране.  

 

1. Снага посла као прва димензија портфолио модела McKinsey/General 

Electric зависи од тржишног учешћа, величине продаје, улагања у маркетинг, 

информационе системе и технологије и развој, производње, имиџа 

предузећа итд.  

 

2. Атрактивност привредне гране као друга димензија портфолио модела 

McKinsey/General Electric зависи од величине тржишта, профитабилности 

гране, животног циклуса гране, конкурентских сила, баријера уласка итд.  

 

Матрица „снага посла/атрактивност индустрије“  

На основу ове две димензије портфолио модела McKinsey/General Electric, 

можемо конструисати матрицу „снага посла/атрактивност индустрије“ која 

предузећу омогућава да сагледа у које производе/бизнисе треба да 

инвестира, а у које не.  
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Објашњење матрице:  

На хоризонталној оси атрактивност индустрије (ниску, средњу и високу), а на 

вертикалној оси означавамо снагу посла (слабу, средњу и јаку). Као што 

видимо, за разлику од BCG матрице где смо имали 2 нивоа, у овој матрици 

имамо 3 нивоа – ниско, средње и високо. Сходно томе, немамо 4 поља у 

матрици, већ укупно 9 поља. Логика је иста као код BCG матрице, само што 

имамо више нивоа. Такође, разлика је што кругови у BCG матрици означавају 

величину бизниса, а у овој матрици означавају величину гране датог бизниса, 

док шрафирани део представља учешће предузећа на датом тржишту. 

 

Потенцијалне стратегије  

Стратегијске опције које се могу примењивати за поједине категорије 

производа/бизниса укључују: 
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➢ инвестирање у раст 

➢ селективни раст 

➢ селективност код послова – одржавање тржишног учешћа 

➢ жетва/дезинвестирање – брз или спор излазак из гране  

 

Која стратегија треба да се примењује зависи од нивоа снаге посла и нивоа 

атрактивности привредне гране. Наиме, ово графички можемо приказати на 

следећи начин: 

 
 

Предности и мане портфолио модела McKinsey/General Electric   

Најзначајнија предност портфолио модела McKinsey/General Electric је 

проширивање приказа портфолија и самим тим лакше уочавање битних 

карактеристика приказаног портфолија. Међутим, ово прате и одређени 

недостаци:  

➢ постоји опасност двосмисленог сегментирања производа/бизниса  

➢ оцена појединих варијабли је субјективна 

➢ шема мерења је субјективна   

➢ различите варијабле се сабирају  
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33. Поређење (Benchmarking)* 
 

   

ШТА ЈЕ БЕНЧМАРКИНГ, А ШТА БЕНЧМАРК?  

Бенчмаркинг (енгл. benchmarking) је континуиран и систематичан процес 

поређења сопственог пословања и перформанси са пословањем  и 

перформансама неке друге компаније, која важи за идеалан узор најбољег 

пословања и перформанси. Циљ бенчмаркинга је научити како бити бољи, а 

не копирати друге. Другим речима, циљ је идентификовање и примена 

најбоље праксе на пословне процесе конкретног предузећа, постати 

“најбољи од најбољих”. Бенчмаркинг представља сложеницу енглеских речи 

bench (клупа) и  mark (ознака, ниво, стандард). У том контексту, бенчмаркинг 

је синоним за поређење.  

 

Бенчмарк (енгл. benchmark) је модел за поређење. Он се односи на неко 

предузеће, праксу или понашање са којим се предузеће пореди и којем 

тежи. У пословном смислу, бенчмарк је еталон, односно стандард квалитета 

који служи за поређење.  

   

НАСТАНАК БЕНЧМАРКИНГА  

Компанија Xerox је прва увела бенчмаркинг као концепт. Ова компанија је 

светски лидер у производњи фотокопир машина. Међутим, у једном 

моменту због експанзије јапанских компанија почели су да губе тржишну 

утакмицу. С обзиром да им је опало тржишно учешће и перформансе, дошли 

су на идеју да се пореде са другим (јапанским) компанијама. Закључак до 

кога су дошли је да су јапанске компаније боље по свим параметрима – 

наиме, запошљавале су мањи број људи, долазило је до мање грешака, 

имале су ниже трошкове и цене, мањи број добављача итд.  

   

ПРОЦЕС БЕНЧМАРКИНГА  

Као што је већ речено, бенчмаркинг је континуиран и систематичан процес. 

Као такав, процес бенчмаркинга чине три фазе:  

➢ идентификовање процеса које треба дубински анализирати 

➢ идентификовање бенчмарка (модела или праксе са којим желимо да 

се поредимо) 

➢ адекватна имплементација (примена) бенчмарка, тј. те праксе   
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Неколико смерница које треба пратити у процесу бенчмаркинга су:  

➢ идентификовати кључне индикаторе перформанси (KPI) – на овај начин 

се започиње истраживање;  

➢ заузети каскадни приступ – што значи да треба дефинисати само 

критеријуме ефикасности за главне области пословања; 

➢ не треба бити површан – јер површно поређење не даје никакве 

резултате 

➢ ићи на конкурентску предност преко конкурентског паритета – нпр. у 

Јапану су прво копирали оно што други раде, па су тек на крају 

схватили да треба да креативно мењају решења 

➢ не бити арогантан – треба бити спреман признати да су туђа решења 

боља него наша 

   

КАРАКТЕРИСТИКЕ БЕНЧМАРКИНГА  

Основне карактеристике бенчмаркинга су да је бенчмаркинг:  

➢ акционо оријентисано истраживање (спирала)  

➢ пројектно оријентисана дисциплина 

 

1. Акционо оријентисано истраживање (СПИРАЛА) – Бенчмаркинг је 

акционо оријентисано истраживање (енгл. action science), јер је мотивисано 

тиме да ће бити примењено у пракси на решавање проблема, а не да се 

спроводи без могућности практичне примене.  

 

Ово се графички може приказати тзв. спиралом акционог истраживања: 
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Предузеће увек на почетку мора дефинисати план – у контексту 

бенчмаркинга, то обухвата шта ће бити предмет поређења, временска 

динамика, као и који су сви потребни параметри. Након тога, прелази се на 

акцију (процес прикупљања и анализе података), а потом се изводе 

закључци до којих смо дошли поређењем сопствених резултата и резултата 

модела (benchmark-a), кроз опсервацију и рефлексију.  

 

Након свих ових корака, процес се понавља, тј. иде се на реитерацију. 

Предузеће прави нови, ревидирани план на бази сазнања до којих је 

дођено, редефинише се почетни дефинисани план и поново прикупљају 

подаци, изводе закључци, пореде се и примењују како би се дошло до 

унапређења перформанси предузећа (акција – опсервација – рефлексија). С 

обзиром да смо на почетку имали дијагнозу стања, лако можемо поредити 

дијагнозу стања са оним што смо на крају остварили, те можемо видети у 

којој мери је бенчмаркинг био успешан. Крајњи циљ је унапређење акције.  

 

2. Пројектно оријентисана дисциплина – Бенчмаркинг је пројектно 

оријентисана дисциплина, што значи да је алат за примену постојећих 

научних сазнања, а не служи примарно учењу, као што то чине едукативно 

оријентисане дисциплине. Код бенчмаркинга, суштина је у примени научних 

сазнања у пословање предузећа (енгл. learning by doing). Ипак, с обзиром да 

се бенчмаркингом продубљују постојећа сазнања и енергизује учење, 

бенчмаркинг постаје и алат за учење, иако то није његова примарна 

функција.  

   

ЗНАЧАЈ БЕНЧМАРКИНГА  

Значај бенчмаркинга се огледа у томе што он омогућава предузећу да:   

➢ Боље сагледа своје снаге и слабости 

➢ боље разуме претње из окружења  

➢ сагледа могућност шта може побољшати  

➢ препозна шта треба елиминисати из процеса и активности 

➢ развије нове производе и услуге 

   

ТИПОВИ БЕНЧМАРКИНГА  

Постоји неколико различитих типова бенчмаркинга. У наставку ћемо 

обрадити следеће типове:  

 



СКРИПТЕ ЕКОФ 2020/21.  skripteekof.com 33. Поређење (Benchmarking)
                                                                                                                                                                     

© 2021 Скрипте Екоф. Сва права задржана.   -   74   -  skripteekof.com 

1. Конкурентски (екстерни) бенчмаркинг   

Конкурентски (екстерни) бенчмаркинг се односи на поређење предузећа са 

конкурентима у оквиру исте привредне гране. Конкретно, предузеће се 

пореди са најбољим конкурентом из исте привредне гране. Међутим, ово је 

врло често “игра са непријатељем”, јер предузеће не може очекивати да ће 

конкурент бити потпуно отворен према њему и да ће му открити своје 

пословне тајне. 

 

2. Функционални бенчмаркинг   

Функционални бенчмаркинг се односи на поређење пословних функција 

између предузећа. Он се врши између предузећа у било којој привредно 

грани, али битно је да то предузеће буде најбоље у тој пословној функцији. 

На пример, ако банка жели да унапреди услуживање клијената кроз рад на 

шалтеру, може да се пореди са авиокомпанијом која има најбољу праксу 

рада на шалтеру.  

 

3. Интерни бенчмаркинг   

Интерни бенчмаркинг се односи на поређење предузећа са самим собом. 

Другим речима, предузеће пореди одређене делове свог бизниса са осталим 

деловима бизниса, унутар оквира самог предузећа. Предност оваквог типа 

бенчмаркинга је свакако што постоји отворена сарадња између делова 

предузећа, те постоји брз и лак проток информација и података. Међутим, 

недостатак је што се интерним бенчмаркингом може доћи само до најбољих 

перформанси самог предузећа, што не значи да предузеће не може даље 

побољшати перформансе на основу искуства „са стране“, које се може 

добити екстерним бенчмаркингом.  

 

4. Генерички бенчмаркинг  

Генерички бенчмаркинг се односи на поређење целокупних генеричких 

процеса предузећа са генеричким процесима друге компаније из било које 

привредне гране (за разлику од функционалног бенчмаркинга који се односи 

на једну пословну функцију). Док се не стекне искуство у осталим типовима 

бенчмаркинга, тешко је искористити потенцијал генеричког (неспецифичног) 

бенчмаркинга, јер он представља последњу степеницу у еволуцији 

бенчмаркинга, тежећи врло иновативном приступу.   
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ГРАФИЧКО ПРИКАЗИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА  

Радарски дијаграм служи за графичко представљање параметара које је 

предузеће израчунало у оквиру бенчмаркинга. На основу њега је могуће 

видети у ком параметру је једно предузеће боље, односно горе у односу на 

друга предузећа.  

 

Пример радарског дијаграма – за инвестициону банку и фармацеутско 

предузеће.  

 

   

ДИМЕНЗИЈЕ БЕНЧМАРКИНГА  

Бенчмаркинг има две димензије: 

➢ краткорочну димензију – односи се на то да се утврде јазови који 

постоје између предузећа и других; 

➢ дугорочну димензију – односи се на то да предузеће измени 

понашање тако да обезбеди конкурентску предност у дугом року на 

основу процеса учења. 
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34. Ланац вредности* 
 

   

АНАЛИЗА ИНТЕРНОГ ОКРУЖЕЊА  

Након што смо изучили опште окружење предузећа (у оквиру испитних 

питања 24-27) и конкурентско окружење предузећа (у оквиру испитних 

питања 28-33), остало нам је да анализирамо интерно окружење предузећа. 

Интерно окружење предузећа се односи на предности и недостатке у оквиру 

самог предузећа. Технике анализе интерног окружења обухватају:  

➢ ланац вредности (ово испитно питање)  

➢ анализа ресурса и компетенција (наредно испитно питање)  

   

ИДЕЈА ЛАНЦА ВРЕДНОСТИ  

Као што смо рекли, интерно окружење предузећа обухвата његове 

предности и недостатке. Главна предност предузећа је његова конкурентска 

предност. Конкурентска предност потиче из: 

➢ ниских трошкова и 

➢ већег степена диференцираности   

 

Конкурентска предност се анализира преко анализе активности. Наиме, 

свака активност утиче на релативну трошковну предност и представља базу 

диференцирања, те одређује конкурентску предност предузећа. Конкретно, 

предузеће остварује предност уколико стратегијски релевантне активности 

обавља ефикасније и ефективније од конкурената.  

 

У контексту наведеног, ланац вредности је средство које нам користи за 

систематично проучавање активности предузећа. Другим речима, ланац 

вредности је алат/концепт који се користи за анализу конкурентске 

предности једног предузећа. Суштина анализе ланца вредности зависи од 

ланца вредности који се користи. Два ступња развоја ланца вредности су:  

➢ McKinsey ланац вредности – где је суштина анализа утицаја 

појединачних активности на профит предузећа;  

➢ Портеров ланац вредности – где је суштина иста, али је анализа 

унапређена растављањем пословних функција на активности и 

анализом веза између активности.  
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1. McKINSEY ЛАНАЦ ВРЕДНОСТИ  

Компанија McKinsey and Co. је прва скицирала ланац вредности 

индустријског предузећа. Суштина McKinsey ланца вредности је анализа 

утицаја појединачних активности на профит предузећа. Анализа ланца 

вредности треба да открије зону примарне експертизе (то је обично почетни 

бизнис или историјско језгро бизниса), јер то је извор кључне 

компетентности предузећа (енгл. core competence). 

 

 
Међутим, недостатак овог ланца вредности је што само мали број предузећа 

својим активностима покрива цео McKinsey ланац вредности. Некада је Ford 

Motor Company било потпуно вертикално интегрисано предузеће од 

производње челика до продаје аутомобила. Ипак, данас је највећи број 

нафтних компанија вертикално интегрисан (истраживања, бушење, 

транспорт сирове нафте, рафинерије, маркетинг и транспорт деривата до 

бензинских станица). Иако обављају све активности, разликују се по кључним 

компетентностима. На пример, Texaco – маркетинг, Exxon-Mobile – 

малопродаја, BP Amoco – истраживања бушотина. 

   

2. ПОРТЕРОВ ЛАНАЦ ВРЕДНОСТИ  

Мајкл Портер је анализу ланца вредности унапредио: 

➢ дезагрегирањем пословних функција на активности и  

➢ анализом веза које постоје између активности.  

Према Портеру, свако предузеће има свој ланац вредности, чији је основни 

елемент активност. Активности су одвојиве секвенце радног процеса које 

троше време и ресурсе. У њима делује један или мањи број покретача 

вредности и покретача трошкова. 



СКРИПТЕ ЕКОФ 2020/21.  skripteekof.com 34. Ланац вредности
                                                                                                                                                                     

© 2021 Скрипте Екоф. Сва права задржана.   -   78   -  skripteekof.com 

Врсте активности  

Према Портеру, постоје две основне врсте активности предузећа, а то су:  

 

1. Примарне активности  

Примарне активности предузећа директно доприносе стварању вредности. 

Оне обухватају производњу и дистрибуцију производа, тј. креирање 

производа, његову продају, трансфер до купаца, као и послепродајну 

подршку. Конкретно, примарне активности предузећа чине:  

➢ улазна логистика – пријем и складиштење сировина и материјала 

➢ производња – трансформација инпута у аутпуте 

➢ излазна логистика – испорука аутпута    

➢ маркетинг и продаја – продаја и односи са купцима 

➢ услуге – подршка и услуге које предузеће обезбеђује за купце  

 

2. Активности подршке  

Активности подршке предузећа индиректно доприносе стварању вредности, 

али обављање примарних активности без њих не би било могуће. Конкретно, 

активности подршке чине: 

➢ набавка – служба која набавља потребне елементе производње  

➢ развој технологије – служба истраживања и развоја која доприноси 

иновативности предузећа  

➢ управљање људским ресурсима – HR служба која се бави запосленима  

➢ инфраструктура – све службе попут планирања, финансија, 

рачуноводства, правне службе, пореске службе итд. 

 

Ланац вредности производног предузећа може се приказати графички:  
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Разлагање ланца вредности бисмо могли графички приказати на следећи 

начин:  

 
 

Важно је напоменути да се код диверсификованог предузећа ланац 

вредности формулише на нивоу бизниса (или СПЈ или линија производа). СПЈ 

различитих предузећа у истој грани имају различите ланце вредности.  

  

Вредност у ланцу вредности  

Вредност у ланцу вредности представља суму новца коју је купац спреман да 

плати за куповину производа/услуге. Укупна вредност се састоји од 

вредности активности, а све активности подразумевају трошкове, те ће сума 

свих тих трошкова представљати цену коштања на коју се додаје профит. 

Активности за предузеће представљају трошак, а колико ће предузеће 

зарадити зависи од укупног прихода, као производа цене и количине. 

Математички:  

Укупна вредност =
 Трошкови

(вредности активности)
 + 

Профит
(додата вредност)

 

 

Основу за стварање вредности представља дистинктивна компетентност 

(тржишно валоризована супериорност). Она означава неку нематеријалну 

имовину, те да би је предузеће открило мора да се пореди са својим 

конкурентима. Да би се ово постигло, сви трошкови се морају разложити на 

појединачне активности (тзв. дискретне активности), да би предузеће 

могло уочити које активности стварају највише трошкове. На тај начин 
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омогућен је увиђај у изворе конкурентске предности другог предузећа, те 

путем поређења можемо одредити и конкурентске предности сопственог 

предузећа. Наравно, највећу конкурентску предност има предузеће које: 

➢ остварује највећу разлику у цени или  

➢ има производ који су купци спремни да плате више или  

➢ има најниже трошкове. 

 

Анализа ланца вредности  

Анализа ланца вредности се спроводи у три корака: 

➢ анализирају се активности по линијама производа како би се уочиле 

јаке и слабе стране предузећа;  

➢ идентификује се веза између ланца вредности различитих линија 

производа; 

➢ идентификује се синергија између ланца вредности различитих линија 

производа.  

   

СИСТЕМ ВРЕДНОСТИ  

Систем вредности је шири концепт од ланца вредности, који повезује 

предузећа са ланцом вредности добављача, ланцом вредности 

дистрибутера, ланцом вредности купаца итд. Једноставно речено, свака 

карика у репродуктивном ланцу има свој ланац вредности, а интеграција 

свих тих ланаца вредности чини систем вредности. Увид у читав систем 

вредности је веома значајан, јер све карике у систему вредности могу 

итекако утицати на перформансе предузећа. На пример, од добављача 

зависи квалитет производа предузећа, јер добављач продаје сировине и 

материјале. Такође, и дистрибутер је веома важна карика, јер утиче на то 

да ли ће се производ предузећа продавати у некој ексклузивној радњи или 

не и сл. Систем вредности графички можемо приказати на следећи начин:  
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35. Анализа ресурса и компетенција* 
 

   

МОДЕЛИ ФОРМУЛИСАЊА СТРАТЕГИЈЕ  

Формулисање стратегије која води надпросечним приносима објашњава се 

преко два модела. То су: 

➢ модел који се заснива на позицији у привредној грани  

➢ модел који се заснива на ресурсима  

 

1. Модел који се заснива на позицији у привредној грани  

У моделу који се заснива на позицији у привредној грани, полази се од 

претпоставке да: 

➢ екстерно окружење предузећа има доминантан утицај на избор 

стратегије 

➢ профитабилност предузећа зависи од његове позиције, тј. ефеката 

економије обима, баријера уласка, диверсификације, диференцирања 

и степена концентрације у привредној грани 

Овај модел има приступ од спољашњег ка унутрашњем окружењу. Његов 

недостатак је у томе што се подразумева да је довољно изабрати привредну 

грану, те да ће предузеће моћи са успехом да изгради потребне изворе 

конкурентности (ресурсе и компетенције). 

 

2. Модел који се заснива на ресурсима   

У моделу који се заснива на ресурсима, стварање вредности је засновано на 

експлоатацији интерних ресурса и компетенција. Сходно томе, овај модел 

има приступ од унутрашњег ка спољашњем окружењу и детаљније ћемо га 

обрађивати у наставку.  

   

КЉУЧНЕ КАТЕГОРИЈЕ МОДЕЛА КОЈИ СЕ ЗАСНИВА НА 

РЕСУРСИМА   

Постоје три кључне категорије модела који се заснива на ресурсима, а то су:  

➢ ресурси 

➢ компетенције  

➢ дистинктивне компетенције  
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1. Ресурси 

Ресурси представљају активу предузећа која се користи за обављање 

активности и процеса у предузећу. Наравно, ово обухвата: 

➢ материјалну активу – односи се на земљу, зграде, опрему, залихе  

➢ нематеријалну активу – односи се на: 

o људски капитал – подразумева нематеријалну активу која се 

везује за људске ресурсе и не може се одвојити од њих;  

o интелектуални капитал (нпр. know-how)  

o организациони капитал (нпр. процедуре, норме) 

o релациони капитал (нпр. брендови, уговори)  

Нематеријална актива има највећи утицај на стварање вредности, јер је 

најпотентнија позиција активе предузећа.  

 

2. Компетенције  

Компетенције представљају организационе и менаџерске вештине којима се 

комбинују ресурси (материјална и нематеријална актива) у одређеним 

функционалним јединицама унутар стратегијске пословне јединице (СПЈ). По 

својој природи, оне су нематеријалне, тј. неопипљиве, неопредмећене. На 

пример, то су компетенције у развоју нових производа, развоју нових 

производних процеса итд. 

 

3. Дистинктивне компетенције  

Дистинктивне компетенције представљају компетенције које једној 

стратегијској пословној јединици (СПЈ) омогућавају остваривање 

конкурентске предности. У контексту SWOT матрице, дистинктивне 

компетенције наводимо као снаге једне СПЈ. На пример, нека од глобално 

познатих предузећа имају следеће дистинктивне компетенције:  

➢ Coca-Cola је супериорна у маркетингу и дистрибуцији,  

➢ IKEA је супериорна у дизајнирању модерног кућног намештаја по 

ниским ценама итд.  

   

ЈЕЗГРО КОМПЕТЕНТНОСТИ  

У контексту наведеног, важно је дефинисати језгро компетентности. Језгро 

компетентности представља скуп компетенција које превазилазе границе 

једне стратегијске пословне јединице (СПЈ). На пример, то су компетенције у 

развоју нових производа које се преносе из једне у другу стратегијску 

пословну јединицу (СПЈ), као и које омогућавају и поспешују развој нових 

могу се одвојити 

од људских 

ресурса  
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производа у том интерном окружењу. Конкретно, можемо навести пример 

предузећа Honda које је развило језгро компетентности у дизајну и 

производњи врло снажних и поузданих мотора који представљају „срце“ 

различитих крајњих производа – аутомобила, чамаца, агрегата, косачица за 

траву итд. 

 

Ако су компетенције неког предузећа боље од компетенција конкурената, 

кажемо да то предузеће има дистинктивне компетенције и тада су створени 

предуслови за остварење конкурентске предности. Конкурентска предност 

води остварењу супериорних финансијских перформанси у виду 

надпросечне профитабилности. Ово графички можемо приказати на следећи 

начин:  

 

 

   

ВРИО ОКВИР  

Приступ (модел) заснован на ресурсима је водио развоју ВРИО оквира, који 

је потом омогућио анализу потенцијала ресурса, компетенција и 

дистинктивних компетенција у стварању конкурентске предности. 

 

ВРИО је скраћеница четири речи у четири кључна питања која се морају 

поставити када се разматра потенцијал ресурса, компетенција и 

дистинктивних компетенција. Та питања су:  

➢ питање вредности  

➢ питање реткости  

➢ питање могућности имитирања  

➢ питање способности организације да искористи потенцијале  
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1. Питање вредности  

Питање вредности се односи на питање да ли ресурси и компетенције 

омогућавају предузећу да користи екстерне шансе или неутрализује екстерне 

претње?  

➢ Уколико је одговор на ово питање „да“ – реч је о снагама предузећа 

➢ Уколико је одговор на ово питање „не“ – реч је о слабостима предузећа 

Вредни ресурси и компетенције омогућавају раст нето прихода или смањење 

нето трошкова (или оба). Један од основних начина за идентификовање 

вредних ресурса и компетенција је анализа ланца вредности (о којој је било 

речи у претходном испитном питању).  

 

2. Питање могућности имитирања  

Питање могућности имитирања се односи на питање да ли се предузећа која 

не поседују вредне и ретке ресурсе суочавају са већим потешкоћама или 

већим трошковима приликом њиховог прибављања и развоја (тј. 

имитирања) у односу на предузећа која их већ поседују?  

➢ Ако су трошкови имитирања ресурса ниски – конкурентска предност 

предузећа ће бити привремена 

➢ Ако су трошкови имитирања ресурса високи – конкурентска предност 

предузећа ће бити одржива 

Додатно, треба имати на уму да је много јефтиније имитирати материјалну 

активу него нематеријалну активу.  

 

3. Питање реткости  

Питање реткости се односи на питање колико конкурентских предузећа већ 

поседује вредне ресурсе и компетенције? 

➢ Уколико већи број конкурената поседује већи број ресурса које 

поседује и дотично предузеће – мања је шанса за постизање одрживе 

конкурентске предности 

➢ Уколико мањи број конкурената поседује већи број ресурса које 

поседује и дотично предузеће – већа је шанса за постизање одрживе 

конкурентске предности 

 

4. Питање способности организације  

Питање способности организације се односи на питање да ли је организација 

предузећа способна да искористи потенцијал вредних ресурса и 

компетенција? Другим речима, да ли је предузеће тако организовано да 

може да користи пун потенцијал својих ресурса и компетенција? Ово питање 
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се односи на подршку организације у смислу квалитета њених система, као 

што су нпр. систем формалног извештавања, формални систем контроле 

(буџетирање) и неформални систем контроле. 

➢ Уколико је већа способност организације да искористи вредне ресурсе 

и компетенције предузећа – већа је шанса за постизање одрживе 

конкурентске предности 

➢ Уколико је мања способност организације да искористи вредне 

ресурсе и компетенције предузећа – мања је шанса за постизање 

одрживе конкурентске предности 

 

Примена ВРИО оквира  

Примена ВРИО оквира нам омогућава свеобухватно сагледавање квалитета 

ресурса и способности, у смислу сагледавања да ли је реч о слабостима, 

снагама, дистинктивним компетенцијама или одрживим дистинктивним 

компетенцијама. Такође, он нам омогућава и предвиђање њихових 

последица у смислу да ли воде конкурентском хендикепу, конкурентском 

паритету, привременој или одрживој конкурентској предности. Графички:  

 

   

СТРАТЕГИЈСКЕ ИМПЛИКАЦИЈЕ ОЦЕНА СНАГЕ И 

СЛАБОСТИ  

Суштинска стратегијска импликација оцене снаге и слабости је да: 

➢ на снагама треба градити даљи раст предузећа (у правцу раста обима 

продаје постојећих производа, уласка у нове повезане бизнисе).  

➢ слабости се најчешће „селе“, у смислу препуштања партнерима да их 

изводе (outsourcing), или се трансформишу у снаге уколико се 

процењује да оне имају потенцијал за остварење конкурентске 

предности у дугом року. 
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Такође, у контексту стратегијских импликација: 

➢ предузеће треба да прилагођава своје ресурсе и компетенције 

захтевима који се намећу у појединим фазама животног циклуса 

привредне гране; 

➢ предузеће треба да усклади своје снаге са критичним факторима 

успеха (CSF = critical success factors) који су специфични за дату 

привредну грану.  

 

1. Прилагођавање ресурса и компетенција са захтевима фазе 

животног циклуса привредне гране  

Предузеће треба да прилагођава своје ресурсе и компетенције захтевима 

који се намећу у појединим фазама животног циклуса привредне гране: 

➢ у фази увођења фокус је на развоју компетенција у техници и 

технологији, али је значајан и развој маркетинга;  

➢ у фази раста фокус је на развоју маркетинг компетенција, јер треба да 

развију тражњу за брендом и ценовну конкуренцију; 

➢ у фази зрелости  фокус је на развоју компетенција у промоцији; 

➢ у фази опадања предузеће се фокусира на уштеде у трошковима, 

блискост у односима са добављачима и клијентима, као и финансијску 

контролу. 

 

2. Прилагођавање снага са критичним факторима успеха дате 

привредне гране  

Успех предузећа не зависи само од тога колико ће оно успети да прилагоди 

своје снаге различитим захтевима који се појављују током животног циклуса 

привредне гране, већ зависи и од тога да ли ће успети да своје снаге усклади 

са критичним факторима успеха (CSF) који су специфични за сваку привредну 

грану. То усклађивање захтева оцену укупне снаге предузећа, односно 

стратегијске пословне јединице (СПЈ) наспрам главних конкурената у 

привредној грани или, што је још важније, наспрам директних конкурената у 

стратегијској групи. 

 

Следствено наведеном, оцењивање укупне снаге предузећа треба да се 

изведе пратећи редослед следећа четири корака: 
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1. Прво се идентификује листа критичних фактора успеха (CSF) у грани 

(6-10 фактора). У овом контексту, CSF су ресурси и компетенције које 

предузеће треба да развије да би у једној грани остварило 

конкурентску предност. Циљ је да се у односу на идентификоване CSF 

оцењују снаге предузећа и његових конкурената. 

2. Потом, сваком CSF (тј. потребној врсти снаге) се додељује пондер на 

основу перципиране важности за постизање конкурентске предности 

(сума пондера једнака је 1).  

3. Након тога се рачуна скор пондерисане снаге тако што се одређује 

рејтинг сваког конкурента за сваки тип снаге и множи са претходно 

дефинисаним пондером. 

4. На крају, сабирају се рејтинзи пондерисане снаге за свако 

анализирано предузеће и извлаче закључци о томе која предузећа су у 

позицији да постигну конкурентску предност, а која ће вероватно 

имати конкурентски хендикеп. 

 

Пример анализе укупне снаге предузећа/СПЈ у односу на директне 

конкуренте. 

 


