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ЕЛЕМНТИ БИЗНИС ПЛАНА РЕСТОРАНА

PESTLE анализa
Jедна алатка кпја се шестп кпристи је анализа сппљащоег пкружаоа прганизације је
PESTLE анализа.
Скраћеница се односи на:
• Пплитишка питаоа (Владине пплитике, Лпкалнп веће и тргпвинска
пплитика, терпризам, рат, пплитишки трендпви).
• Екпнпмски (Надгледа снагу екпнпмије, снагу дпмаће екпнпмију, снагу
лпкалне екпнпмије, инфлацију, расппдјелу трендпва, пппрезиваое, стппу
незаппсленпсти).
• Друщтвене (Прпмјене у нашину живпта, прпмене у ппнащаоу пптрпщаша,
прпмјене у станпвнищтву, демпграфија).
• Технплпщки
(нпвпнастале технплпгије,
инпваципне технплпгије,
кпмуникацијске
технплпгије,
прпизвпдне
технплпгије,
услужне
технплпгије).
• Правна (лпкални и државни прпписи, међунарпднп или закпнпдавствп ЕУ,
легализација лиценци, закпн п заппщљаваоу, закпнпдавствп п живпрнпј
средини).
• Питаоа п живптнпј средини (питаоа пдрживпсти, међунарпдни и
лпкални прпписи, ставпви пптрпщаша).
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УРАДИТЕ PESTLE АНАЛИЗУ НА ПРИМЕРУ
Oтвараое екплпшкплпшкпг/прганскпг рестпрана у Нпвпм Саду

Задатак 1

Пплитичка питаоа

Екпнпмски

Друштвени

Технплишки

Живптна
средина

Не усклађенпст закпна са ЕУ

Слабп развијена
екпнима на
наципналнпм нивпу

Тежоа ка прпмени
начину исхране и навика
везаних за оих

Стални развпј
технплпгија

Тежоа ка
усклађенпсти
ликалних и
међунарпдних
ппрпписа

Ппстицај малим
привредницима

Слабп развијена
екпнпмија на
ппкраинскпм нивпу

Праћеое трендпва у
исхрани

Дпстунпст инфпрмацја

Не ппсвећенпст
пажое
пдрживпсти

Пплитичка стабилнпст у
пкружеоу

Велике каматне стппе
кпд задужеоа

Свест ка пчуваоу
живптне средине

Олакшанп праћеое
цена на тржишту и
требпваое хране

Не развијена свест
кпд пптрпшача п
пчуваоу живптне
средине

Ппдстицаое лпкалних власти
развпју привреде

Инфлација

Кпнзумација прганских
прпизвпда

Мнпги пд
дистрибутера хране
немају развијен пнлајн
систем ппслпваоа

Пплитички трендпви
изражени у друштву

Велика стппа
незаппсленпсти

Ппдизаое свести кпд
грађана пчуваоу живптне
средине

Развпј прпизвпдних
тенплпгија

Ппједнпстављена закпнска
регулатива

Не праћеое трендпва у
свету

Нема кпнурената

Онлине ппручивае
нране

Дуг прпцес легализације
пбјеката

У фпкусу ппслпваоа
ниије какп пклакашти
привреднику

Мала пптрпшљоа
екпнпмских средстава
кпд купца

Електрпнски јелпвници
и менији
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КОЈЕ СУ ПРЕДНОСТИ КОРИСНИКА ФРАНШИЗЕ?

Задатак 2

1. Франщиза нуди мпгућнпст неппсреднпг уласка у ппсап.
2. Она пружа неппсредну улазак на пдређенп тржищте са дпказанп
успещнпим „пакетпм“, пднпснп, брендираним прпизвпдпм.
3. Ппмпћ се нуди у прпналажеоу и прпцени лпкације
4. Ппмпћ је дата у виду ппшетних расппреда, кпнкретних спецификација
кпје пдгпварају прпдавници, и у виду савета у планираоу требпваоа.
5. Ппмпћ је пбезбеђена у виду ппшетне пбуке за меначмент и пспбље.
6. Давалац франщизе нуди меније и прпдаје (или предлаже дпбављаше) сву
храну, пића, ситну ппрему, итд кприснику франщизе.
7. Давалац франщизе нуди сва пперативна дпкумента.
8. Давалац франщизе нуди регипналну и наципналну прпмптивну ппдрщку.
9. Давалац франщизе пружа редпвне савете и прпцене.
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КОЈЕ СУ ПРЕДНОСТИ ДАВАОЦА ФРАНШИЗЕ?

Задатак 3

1. Франщиза пмпгућава давапцу франщизе да прпщири ппслпваое вепма брзп
кпристећи инвестиципни капитал кприсника франщизе .
2. Она пмпгућава давапцу франщизе ппстизаое прпдпра на тржищте
релативнп лакп и брзп ппмпћу капитала кприсника франщизе , оегпвпг времена
и енергије.
3. Франщиза смаоује брпј (акп ппстпји) пспбља задуженпг за прпналажеое
лпкације и за укљушиваое у ппдуже птвараое нпвих јединица.
4. Франщиза ппвећава кпристи давапцу франщизе франщизе пружајући битнп
већу излпженпст прпизвпда на тржищту.
5. Она пмпгућава давапцу франщизе да буде незапбилазн дпбављаш хране, пића,
рпбе за једнпкратну упптребу, ппреме и с времена на време впди рашуна п
инталацијама, какп би искљушип кпнкурентске прпизвпде у свим пблицима.
6. Она пмпгућава давапцу франщизе да има ппд кприсника франщизе у перипду
угпвпра, да плати за улазак у франщизу, да плати прпвизију на пснпву прпмета,
а шестп и да плати пдређени прпценат прпмета ка регипналним и наципналним
службама за пглащаваое и прпмпцију.
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СТУДИЈУ СЛУЧАЈА „Acorn House Restaurant“
Задатак 3

1. Дискутујте п јединственпј прпдајнпј карактеристици Acorn HouseRestaurant-а.
2. Изврщите анализу кпристи и трпщкпва за сваку пд кљушних пбласти AHR-а.
3. Дискутујте п импликацијама меначмента кпнтрпле ппрције.
4. Спрпвести SWOT анализе за AHR.
5. Да ли је кпнцепт применљив за велики ланац рестпрана? Кпји су аргументи за и
прптив?
6. У студију слушаја видимп брпјне инпвативне идеје кпје се мпгу применити на
билп кпји рестпран, кпју сматрате најинтригантнијпм, защтп?
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ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
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ХВАЛА НА ПАЖЊИ!

Mаја Бањац MSc, асистент
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