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PEST анализа

Даје оквир за сагледавање ситуације, а може да се користи и за 
креирање могућих стратегија.

PEST анализа се користи за: пословно и стратешко планирање, 
маркетинг планирање, развој производа и истраживања. Она се 
бави проучавањем окружења кроз анализу политичких, 
економских, социо-култоролошких и технолошких фактора.

Шта значи PEST?

Political Factor – политички фактор

Economic Factors – економски фактори

Socio-Cultural Factors – Социо-културолошки фактори

Technological Factors – технолошки фактори



Неопходно је да предмет PEST анализе јасно дефинише са аспекта
тржишта:

• На који начин компанија посматра своје тржиште?

• На који начин производ посматра своје тржиште?

• На који начин је бренд повезан са својим тржиштем?

• Локална пословна јединица

• Стратешка одлука, попут уласка на ново тржиште или лансирање
новог производа.

• Потенцијално преузимање

• Потенцијално партнерство

• Инвестициона шанса

PEST анализа



Пример PEST анализе
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SWOT анализа

SWOT анализа је алат за разумевање и доношење одлука у 
најразличитијим ситуацијама у раду компаније или организације.
SWOT анализа се заснива на претпоставци да ће организација постићи 
највећи стратешки успех максимизирањем сопствених снага и прилика у 
околини уз истовремено минимизирање претњи и слабости, односно 
најбољом употребом унутрашњих снага у коришћењу могућности из 
околине.
Шта значи SWOT?

• Strengths – снаге

• Weaknesses – слабости

• Opportunities – могућности (шансе, прилике)

• Threats – претње (опасности)

Интерни фактори

Екстерни фактори



Када се SWOT анализа примењује?

• При промени руководства (промене извршног и/или 
управљачког тима)

• При стагнацији у раду и напретку организације

Кључни елементи SWOT анализе?

Учешће, брејнсторминг, темељност (анализа), наставак 
(follow up).

• SWOT анализа помаже менаџменту да одговори на следећа питања:

• – Шта предузеће ради боље од конкурената?

• – Шта конкуренти раде боље од предузећа?

• – Да ли се постојеће могућности користе на најбољи начин?

• – Како да предузеће реагује на промене у спољашњем окружењу?
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