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Methodology for the selection of priority technology solutions in R&D 
projects within CC ACT  

In order to prepare the basis for the prioritization of technological solutions within CC 
ACT in development and commercialization, the authors of Internationalization and 
netwotking strategy conducted a portfolio analysis. The analysis is based on McKinsey / 
GE matrix which is often used in firms for analyzing strategic business units and decision 
making at the corporate level. The analysis serves as a guideline in which business units 
the firm should invest, in which to continue with the development and, on the other hand, 
in which disinvestment. Besides the criteria of attractiveness, determining the market 
potential of the technological solutions and competitiveness, encompassing the 
competences and capabilities of the partners involved, an additional dimension was used 
to evaluate the technological potential of the technological solutions. The paper presents 
the basic methodology and specific approach used to identified priority technological 
solutions. It pays attention to the eventual mistakes and drawbacks which should be 
avoided in similar exercises and decision making process in the future. 

Kratek pregled prispevka 

Z namenom podati osnove za sprejem odločitve katerim tehnološkim rešitvam 
v KC STV bi bilo smiselno posvetiti dodatno pozornosti in jih spodbujati pri 
nadaljnjem razvoju in komercializaciji, so avtorji Strategije internacionalizacije 
in mreženja KC STV izdelali portfolio analizo, ki temelji na McKinsey-jevi / GE 
matriki, ki se v praksi uporablja za analizo enot na ravni strateških poslovnih 
enot v podjetju in na podlagi katere se v podjetjih odločajo v katero izmed 
strateških poslovnih enot je smiselno investirati in nadaljevati z razvojem, katere 
izmed njih ohranjati in iz katerih dezinvestirati. Poleg kriterijev atraktivnosti, s 
katerimi se analizira tržni potencial tehnološke rešitve, in kriterijev 
konkurenčnosti, s katerimi se zajame kompetence in zmožnosti partnerjev, ki 
sodelujejo pri razvoju tehnološke rešitve, je bila pri izboru upoštevana dodatna 
dimenzija, s katero naj bi izmerili tehnološki potencial tehnološke rešitve. 
Prispevek predstavlja metodologijo in pristop izbora ter opozarja na napake in 
pomanjkljivosti, ki bi jih veljalo pri podobnih analizah in odločitvah v prihodnje 
upoštevati. 
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1 Uvod 

Avtorji so za Kompetenčni center za sodobne tehnologije vodenja (v 
nadaljevanju KC STV) izdelali Strategijo internacionalizacije in mreženja KC 
STV. Izdelava strategije je med drugim vključevala tudi izbor 
najperspektivnejših tehnoloških rešitev, ki se razvijajo v okviru KC STV. Le-tem 
naj bi se namenjalo posebno pozornost pri internacionalizaciji in mreženju ter jih 
spodbujalo pri nadaljnjem razvoju in komercializaciji. V pričujočem prispevku 
predstavljamo metodologijo in pristop, ki sta bila uporabljena pri izboru. 

2 Metodologija 

Metodologija izbora najperspektivnejših tehnoloških rešitev v KC STV 
temelji na portfolio analizi oziroma McKinsey-jevi / GE matriki, ki se v praksi 
uporablja za analizo enot na ravni strateških poslovnih enot v podjetju. Namen 
analize je podati osnove, na katerih se v podjetjih odločajo, v katero izmed 
strateških poslovnih enot je smiselno investirati in nadaljevati z razvojem, katere 
izmed njih ohranjati in iz katerih dezinvestirati. V našem primeru strateške 
poslovne enote podjetja predstavljajo tehnološke rešitve, ki se razvijajo v okviru 
KC STV. Analiza naj bi tako pokazala, katerim tehnološkim rešitvam bi bilo 
smiselno posvetiti dodatno pozornosti in jih spodbujati pri nadaljnjem razvoju in 
komercializaciji. 

 

Slika 1: McKinsey-eva/GE matrika 

Kot je razvidno iz slike 1, se v okviru portfolio analize potencial strateške 
poslovne enote ocenjuje na podlagi dveh dimenzij: 
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 konkurenčnosti enote, ki temelji na kompetencah in zmožnostih, in 

 atraktivnosti, ki temelji na tržnem potencialu. 

Tako je naprej potrebno definirati kriterije konkurenčnosti in atraktivnosti, 
nato pa enote glede na definirane kriterije oceniti. Posameznim kriterijem ali 
skupinam kriterijev se lahko pripiše različne ponderje. 

Za oceno tržnega potenciala oziroma atraktivnosti se v praksi uporablja 
naslednje kriterije: 

 tržni delež, 

 rast trga, 

 donosnost trga, 

 konkurenca, 

 vstopne ovire, itd. 

Za oceno kompetenc in zmožnosti oziroma konkurenčnosti se v praksi 
uporablja naslednje kriterije: 

 razpoložljivost osnovnih sredstev, 

 blagovna znamka, 

 tržni delež, 

 zvestoba kupcev, 

 stroškovna učinkovitost, 

 sposobnost inoviranja, 

 razpoložljivost finančnih sredstev, 

 sposobnost management, itd. 

Glede na potencial enote, ki izhaja iz ocene atraktivnosti in konkurenčnosti, se 
potem odloča o strategiji nadaljnjega razvoja posamezne enote (slika 2). 
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Slika 2: Ovrednotenje potenciala enote in odločitev o nadaljnjem razvoju 

3 Izbor najperspektivnejših tehnoloških rešitev v KC STV 

Pri izboru najperspektivnejših tehnoloških rešitev v KC STV je bil izbran 
nekoliko drugačen pristop. Poleg kriterijev atraktivnosti, s katerimi se analizira 
tržni potencial tehnološke rešitve, in kriterijev konkurenčnosti, s katerimi se 
zajame kompetence in zmožnosti partnerjev, ki sodelujejo pri razvoju tehnološke 
rešitve, je bila pri izboru upoštevana dodatna dimenzija, s katero naj bi izmerili 
tehnološki potencial tehnološke rešitve. Tako da je bil končni izbor narejen tako 
kot izhaja iz slike 3.  

Nenazadnje, pri izboru najperspektivnejših tehnoloških rešitev v KC STV so 
se upoštevale želje partnerjev in pripravljenost za sodelovanje z drugimi partnerji 
v okviru KC STV. Prednost naj bi namreč imele tehnološke rešitve, kjer obstaja 
interes partnerjev po nadaljnjem razvoju in komercializaciji in prednost naj bi 
imele tehnološke rešitve pri razvoju in komercializaciji katerih sodeluje več 
partnerjev in ne samo en partner. 
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Slika 3: Uporabljen pristop pri izboru najperspektivnejših tehnoloških rešitev v 
KC STV 

Pri oceni kompetenc in zmožnosti partnerjev oziroma konkurenčnosti je bil 
upoštevan tako razvojno-tehnološki potencial, kadrovski potencial, kot tudi 
finančna sposobnost partnerjev. Pri oceni tržnega potenciala tehnološke rešitve se 
je izhajalo iz kriterijev kot so velikost trga, rast trga, donosnost trga, tržni delež 
na trgu, potreba po zaščiti pravic intelektualne lastnine, konkurenca in vstopne 
ovire. Ocena tehnološkega potenciala rešitve pa je temeljila na: 

 fazah življenjskega cikla tehnologije, 

 fazah življenjskega cikla tehnološke rešitve, 

 inovativnosti tehnološke rešitve na trgu, 

 globalni usmerjenosti in 

 verjetnosti realizacije tehnološke rešitve. 

Podatki za oceno kompetenc in zmožnosti partnerjev, tržnega potenciala 
tehnološke rešitve in tehnološkega potenciala rešitve so bili primarno pridobljeni 
od partnerjev, ki sodelujejo pri razvoju posamezne tehnološke rešitve, v manjši 
meri pa v okviru ekspertne skupine, v kateri so sodelovali strokovnjaki iz 
različnih področij. 

Ocena potenciala je bila izračunana kot tehtano povprečje ocen 
konkurenčnosti partnerjev, atraktivnosti tehnološke rešitve in tehnološkega 
potenciala rešitve. Uporabljene so bile različne uteži za posamezne dimenzije. 
Najvišji ponder je bil pripisan atraktivnosti, nižji tehnološkem potencialu, 
najnižji pa konkurenčnosti. 
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4 Rezultati in sklepi 

Z izvedbo izbora najperspektivnejših tehnoloških rešitev v KC STV je 
vodstvo KC prišlo do ustrezne osnove za sprejem odločitve katerim tehnološkim 
rešitvam bi bilo smiselno posvetiti dodatno pozornosti in jih spodbujati pri 
nadaljnjem razvoju in komercializaciji. Na koncu, pa ne glede na to, velja 
opozoriti na določene napake in pomanjkljivosti, ki bi jih bilo vredno v prihodnje 
upoštevati. Pri ocenjevanju tržnega potenciala oziroma atraktivnosti tehnoloških 
rešitev se je pokazalo, da je v evalvacijo nujno potrebno vključiti tržnike, saj 
tehnični kader, ki sodeluje pri razvoju, zaradi omejenega poznavanja področja 
trženja, težko ovrednoti tržni potencial. Evalvacija tehnoloških rešitev po tržnem 
potencialu oziroma atraktivnosti tehnološke rešitve in kompetencah in 
zmožnostih oziroma konkurenčnosti partnerjev je pokazala smiselno razvrstitev 
tehnoloških rešitev, medtem ko je upoštevanje tehnološkega potenciala 
tehnološke rešitve, kjer gre za veliko bolj subjektivno oceno, pripeljalo do 
preferiranja določenih tehnoloških rešitev, ki se tržno izkažejo kot popolnoma 
neatratktivne in jih kot take ne bi bilo smiselno podpirati. Podobno se je kot 
problematično pokazalo preferiranje tehnoloških rešitev pri razvoju in 
komercializaciji katerih sodeluje več partnerjev in ne samo en partner, saj 
pogosto partnerji niso pripravljeni sodelovati. 

 


