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ОПРАВДАНОСТКОНТИНУИРАНЕАНАЛИЗЕ
РЕГИОНАЛНЕИГРАНСКЕСТРУКТУРЕГЛОБАЛНИХ

КОНКУРЕНАТА

Nа кон Дру гог свет ског ра та до ла зи до кон ти ни у и ра ног укљу-
чи ва ња ве ћег бро ја ком па ни ја из раз ли чи тих ре ги о на све та у 

ме ђу на род но по сло ва ње, што је ути ца ло на ја ча ње кон ку рен ци је и 
по тре бе за из на ла же њем но вих на чи на за до сти за ње кон ку рент ске 
пред но сти. Про ме не су се од ра зи ле у ре ги о нал ној, на ци о нал ној, 
сек тор ској и гран ској струк ту ри кон ку рен ци је, у на чи ни ма на ко ји 
ком па ни је оства ру ју и шти те кон ку рент ску пред ност, стра те ги ја ма 
ула ска, на сту па и де ло ва ња. Узрок то ме је ду го роч но сла бо одр-
жи ва ди фе рент на кон ку рент ска пред ност ком па ни ја и по зи ци о на 
пред ност у 100 нај у спе шни јих у све ту. Услед то га у овом ра ду смо 
ана ли зи ра ли ре ги о нал но и на ци о нал но по ре кло 100 нај у спе шни-
јих ком па ни ја све та по гра на ма де лат но сти у 2005. и 2010. го ди-
ни, са освр том на њи хо во по ре кло то ком це ле дру ге по ло ви не про-
шлог ве ка, са ци љем да утвр ди мо да ли је до шло до зна чај ни јег 
по ме ра ња сна га по гра на ма де лат но сти и про ме не по зи ци је ме ђу 
тра ди ци о нал ним кон ку рен ти ма и из ме ђу тра ди ци о нал них и но вих 
кон ку ре на та, од но сно до њи хо вог ре по зи ци о ни ра ња по гра на ма 
де лат но сти. 
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У ре ги о ну Се вер не Аме ри ке фо ку си ра ли смо се на ана ли зу по-
зи ци је ком па ни ја из САД, јер се ка над ске ком па ни је ни су по зи ци-
о ни ра ле у 100 нај у спе шни јих у све ту. Из ре ги о на Евро пе зна ча јан 
до при нос ње го вом по зи ци о ни ра њу на гло бал ном тр жи шту да ле су 
ком па ни је из Ве ли ке Бри та ни је, Не мач ке и Фран цу ске. Азиј ски ре-
ги он тра ди ци о нал но пред ста вља ју на гло бал ном тр жи шту ја пан ске 
ком па ни је, док ње го вом по вољ ни јем по зи ци о ни ра њу у са вре ме-
ним усло ви ма до при но се и ком па ни је из дру гих азиј ских зе ма ља 
као што су Ју жна Ко ре ја, Ки на, Ин ди ја и др. У ре ги о ну Сред ње и 
Ју жне Аме ри ке фо ку си ра ли смо се на Мек си ко, Бра зил и Ве не цу е-
лу као зе мље по ре кла ком па ни ја ко је су се на шле ме ђу 100 нај у спе-
шни јих ком па ни ја све та. 

Ма га зин Fortune пу бли ку је ранг ком па ни ја пре ма на ци о нал-
ном и ре ги о нал ном по ре клу, вр сти де лат но сти и дру гим кри те ри-
ју ми ма, а по осно ву ви ше ин ди ка то та, од ко јих смо за по тре бе овог 
ра да ко ри сти ли оства ре ни при ход и ком би на ци ју при хо да, про фи-
та, имо ви не и тр жи шног уче шћа. 

Ана ли зом ре ги о нал не и гран ске струк ту ре гло бал них кон ку ре-
на та мо гу ће је пра ти ти про ме не у по зи ци ји зе ма ља и ре ги о на у раз-
ли чи тим гра на ма де лат но сти сход но по зи ци ји њи хо вих ком па ни ја 
у 100 нај у спе шни јих. На тај на чин сва ка ком па ни ја као и зе мља је у 
мо гућ но сти да стек не пред ста ву о ак ту ел ном кон ку рент ском ам би-
јен ту, мо гу ћем пре стро ја ва њу кон ку рент ских сна га на гло бал ном 
тр жи шту и да про јек ту је кон ку рент ску сли ку бли ске бу дућ но сти са 
освр том на соп стве ну уло гу у гло бал ним кон ку рент ским то ко ви ма. 

РЕГИОНАЛНОИНАЦИОНАЛНОПОРЕКЛО
ГЛОБАЛНИХКОНКУРЕНТАОДДРУГЕПОЛОВИНЕ

20.ВЕКАДОДАНАС

Ре зул та ти ана ли зе ре ги о нал ног и на ци о нал ног по ре кла гло бал-
них кон ку ре на та од дру ге по ло ви не 20. ве ка ука зу је на кон ти ну и-
ра но по сте пе но сма њи ва ње ди фе рент не пред но сти у ли дер ској по-
зи ци ји тра ди ци о нал них кон ку ре на та и по ја ви но вих кон ку ре на та.1) 

1) Ве сна Ми ла но вић-Го лу бо вић, Последицеглобализацијепословањалидерскегрупекон
курената, док тор ска ди сер та ци ја, Еко ном ски фа кул тет, Бе о град, 2002, стр. 34; Бран ко 
Ра ки та, Међународнимаркетинг, Еко ном ски фа кул тет и Глоб марк, Бе о град, 1998, стр. 
65. 
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До ми на ци ја ком па ни ја из САД и ре ги о на Се вер не Аме ри ке на 
гло бал ном тр жи шту у 60-им го ди на ма 20. ве ка је не спор на и кон-
ти ну и ра но ста бил на све до кра ја 20. ве ка, али ни до да нас ни су 
ус пе ле да до стиг ну та кав ни во до ми на ци је и ди фе рент не пред но-
сти. Иако је уче шће ком па ни ја из САД у 100 нај у спе шни јих то ком 
70-их и 80-их го ди на про шлог ве ка сма ње но у ко рист европ ских и 
ја пан ских ком па ни ја, ком па ни је из САД су одр жа ле гло бал ну по-
зи ци ју са сла би јом ди фе рент ном пред но шћу у од но су на европ ске 
ком па ни је у 70-им, и европ ске и азиј ске ком па ни је у 80-им го ди на-
ма про шлог ве ка. 

Ме ђу европ ским зе мља ма, Ве ли ка Бри та ни ја, Не мач ка и Фран-
цу ска су но си о ци ин тер на ци о нал не ак тив но сти европ ског ре ги о на 
на гло бал ном тр жи шту. То ком 70-их го ди на 20. ве ка, ком па ни је из 
европ ског ре ги о на су по бољ ша ле по зи ци ју у гру пи од 100 нај у спе-
шни јих ком па ни ја све та, док су то ком 80-их го ди на по гор ша ле. У 
зад њој де це ни ји 20. ве ка, ком па ни је из европ ског ре ги о на су за по-
че ле зна чај ни је по ти ски ва ње ре ги о на Се вер не Аме ри ке (ком па ни ја 
из САД) са ли дер ског ме ста.

Ини ци јал ни до при нос по ја ви но вих кон ку ре на та на гло бал ном 
тр жи шту, то ком 70-их го ди на про шлог ве ка, су да ле ја пан ске ком-
па ни је, по себ но у обла сти ауто мо бил ске ин ду стри је и елек тро ни ке 
на ме ње не ши ро кој по тро шњи, али и у обла сти гра ђе вин ске опре ме 
и про из во да од ме та ла.2) Ја пан је тра ди ци о нал но по зи ци о ни ран као 
гло бал ни кон ку рент из азиј ског ре ги о на, али је ње го ва по зи ци ја 
на гло бал ном тр жи шту од 80-их го ди на про шлог ве ка угро жа ва на 
од ком па ни ја из дру гих азиј ских зе ма ља као но вих кон ку ре на та, 
нај пре ком па ни ја из Ју жне Ко ре је. У ве зи с тим, одр жа ва њу кон-
ку рент ске по зи ци је азиј ског ре ги о на на гло бал ном тр жи шту су до-
при не ле ком па ни је из Ју жне Ко ре је, Ки не, Хонг Кон га и Ин ди је. 
То ком 90-их го ди на про шлог ве ка, број ком па ни ја из Ја па на и дру-
гих ма ње укљу че них зе ма ља азиј ског ре ги о на у ме ђу на род но по-
сло ва ње, ско ро је до сти гао број аме рич ких ком па ни ја. 

Ве не цу е ла, Бра зил, Мек си ко и Ар ген ти на су но си о ци ин тер-
на ци о нал не ак тив но сти ре ги о на Сред ње и Ју жне Аме ри ке. Пред-
ста вља ју но ве кон ку рен те на гло бал ном тр жи шту чи ја је сна га још 
увек ма ла да би угро зи ли по зи ци ју ре ги о на-тра ди ци о нал них кон-
ку ре на та, али по је ди нач на сна га ком па ни ја из ових зе ма ља у по-

2) Su san Do u glas and Sa muel Cra ig, Глобална маркетинг стратегија, Гр меч, Бе о град, 
1997, стр. 11.
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је ди ним гра на ма де лат но сти их чи ни ли де ри ма гра не, на ро чи то у 
обла сти пре ра де наф те. 

На пре ла зу у 21. век, аме рич ке ком па ни је су чи ни ле 38 про це-
на та, европ ске ком па ни је 33 про цен та и ја пан ске ком па ни је пре ко 
20 про це на та нај у спе шни јих ком па ни ја све та. Ком па ни је из Не мач-
ке, Ве ли ке Бри та ни је и Фран цу ске су чи ни ле 74 про цен та нај у спе-
шни јих европ ских ком па ни ја, од но сно 24 про цен та нај у спе шни јих 
свет ских ком па ни ја.3) 

На кра ју пр ве де це ни је овог ве ка ин тен зи ви ра се уче шће ком-
па ни ја из европ ског ре ги о на, чи ме оне за у зи ма ју до ми нант ну по зи-
ци ју у 100 на у спе шни јих ком па ни ја све та на гло бал ном тр жи шту. 
Европ ске ком па ни је су чи ни ле ско ро по ло ви ну свих нај у спе шни-
јих ком па ни ја све та у гру пи од 100 ком па ни ја у 2005. и 2010. го-
ди ни, са бла гим па дом 2010. у од но су на 2005. го ди ну (са 48 на 47 
ком па ни ја). У 2005. го ди ни, ме ђу 100 нај у спе шни јих су би ле 33 
ком па ни је из Се вер не Аме ри ке, од но сно САД, а у 2010. го ди ни 32. 
Осам на ест ком па ни ја из Ази је се на шло ме ђу 100 нај у спе шни јих 
у обе по сма тра не го ди не, при че му је сма ње но уче шће ја пан ских 
ком па ни ја на до ме ште но по ве ћа ним уче шћем ки не ских и ју жно-ко-
реј ских ком па ни ја. Ком па ни је из Сред ње и Ју жне Аме ри ке су по ка-
за ле раст уче шћа (од јед не у 2005. на три у 2010.) ко јем су до при-
не ле ком па ни је из Бра зи ла и Ве не цу е ле.4)

АНАЛИЗАПОЗИЦИОНИРАЊАЕВРОПСКИХ
КОМПАНИЈАМЕЂУ100НАЈУСПЕШНИЈИХУСВЕТУ

ПОГРАНАМАДЕЛАТНОСТИ

На ли сти 100 нај у спе шни јих ком па ни ја у све ту у 2010. го ди-
ни на ла зи се 47 ком па ни ја из Евро пе (Та бе ла 1). Уко ли ко се, по-
ред укуп ног при хо да, као кри те ри јум успе шно сти узму и уку пан 
оства ре ни про фит, имо ви на и тр жи шно уче шће, ме ђу 100 нај у спе-
шни јих ком па ни ја у све ту у 2010. го ди ни би ло је 49 из Евро пе. 

Нај ве ћи број европ ских ком па ни ја ме ђу 100 нај у спе шни јих 
у све ту у 2010. го ди ни по слу је у обла сти бан кар ства, оси гу ра ња 

3) По да ци су из 2000. го ди не, пре ма: Ве сна Ми ла но вић-Го лу бо вић, Последицеглобализа
цијепословањалидерскегрупеконкурената, док тор ска ди сер та ци ја, Еко ном ски фа кул-
тет, Бе о град, 2002, стр. 39. 

4) Ве сна Ми ла но вић, Ива на Бу лут, „По зи ци ја зе ма ља и ре ги о на на гло бал ном тр жи шту 
кроз при зму нај у спе шни јих ком па ни ја“, Мегатрендревија, бр. 3/2012, Ме га тренд уни-
вер зи тет, Бе о град, стр. 223-224.
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и фи нан сиј ских услу га (40 про це на та - 19 од укуп но 47). Де ре гу-
ла ци ја, ино ва ци о не ин фор ма ци о не тех но ло ги је и гло ба ли за ци ја 
европ ског фи нан сиј ског си сте ма су упра во ис хо ди де ло ва ња фак-
то ра ко ји ин тен зи ви ра ју мер џе ре (спа ја ња) и акви зи ци је (при па ја-
ња) у овом сек то ру.5) Као од го вор на раст гло бал не кон ку рент но сти 
бан кар ског сек то ра, европ ске бан ке су се ори јен ти са ле на ин тен-
зив ни је спро во ђе ње мер џе ра и акви зи ци ја у ци љу по ве ћа ва ња кон-
ку рент но сти, ефи ка сно сти и про фи та бил но сти по сло ва ња. Не ка од 
нај ве ћих и нај вред ни јих спа ја ња и при па ја ња из вр ше на су упра во 
у обла сти бан кар ства и оси гу ра ња. Ови про це си су до ве ли до то га 
да се чак пет ком па ни ја из Евро пе у овој обла сти на ђу ме ђу 20 нај-
у спе шни јих у 2010. го ди ни. У ту гру пу спа да ју три оси гу ра ва ју ће 
ком па ни је (фран цу ска AXA, ита ли јан ски AssicurazioniGenerali и 
не мач ки Allianz) и две бан ке (хо ланд ска INGGroup и фран цу ски 
BNPParibas). 

У гру пи 100 нај у спе шни јих ком па ни ја све та из европ ског ре-
ги о на на ла зи се и се дам ком па ни ја у обла сти енер ге ти ке - фран цу-
ски Total, ита ли јан ски ENI и Enel, не мач ки E.ON, фран цу ски GDF
Suez и ElectricitedeFrance и нор ве шки Statoil (bli zu 15 про це на та - 
7 od 47). Ове ком па ни је успе ва ју да одр же укуп не тро шко ве ни жим 
за хва љу ју ћи ве ли ком уче шћу фик сних тро шко ва у укуп ним. Сле де 
пет европ ских про из во ђа ча ауто мо би ла – не мач ки Volkswagen, Da
imler и BMW, фран цу ски Peugeot и ита ли јан ски Fiat(пре ко 10 про-
це на та, 5 od 47), че ти ри ком па ни је ко је се ба ве пре ра дом наф те и 
про из вод њом га са – хо ланд ски RoyalDutchShell, бри тан ски British
Petroleum и ру ски Gazprom и Lukoil (pre ko 8 про це на та - 4 od 47), 
три ком па ни је ко је по слу ју у сек то ру те ле ко му ни ка ци ја – не мач ки 
DeutscheTelekom, шпан ска Telefonica и бри тан ски Vodafone(pre ko 
6 про це на та - 3 od 47) i три ком па ни је ко је се ба ве ма ло про да јом и 
ве ле про да јом – фран цу ски Carrefour, не мач ки Metro и бри тан ски 
Tesco (pre ko 6 про це на та - 3 od 47). 

Пред став ник хе миј ске ин ду стри је из ре ги о на је ком па ни ја 
BASF, елек трон ске ин ду стри је - не мач ки Siemens, ин ду стри је хра-
не - швај цар ска ком па ни ја Nestle, а услу га (ло ги сти ке) не мач ки De
utschePost. На ли сти 100 нај у спе шни јих ком па ни ја све та из европ-
ског ре ги о на се по зи ци о ни рао и хо ланд ски ArcelorMittalу обла сти 
про из вод ње че ли ка. У на ве де ним гра на ма, на гло бал ном ни воу, 

5) То су про ме не у тех но ло ги ји, ре гу ла ти ви и ра сту фи нан сиј ских ин сти ту ци ја, пре ма: In-
go Wal ter, MergersandAcquisitionsinBankingandFinance, WhatWorks,WhatFails,and
Why,Uni ver sity Press, Ox ford, 2004, стр. 36-37.
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ком па ни је из европ ског ре ги о на ни су по број но сти зна чај не, али 
су до ми нант не по уче шћу, чи не ћи нај у спе шни је ком па ни је у гра ни. 

Табела 1:  
Европске компаније међу 100 најуспешнијих компанија света  

мерено укупним приходом (у милионима долара) у 2010.

Ранг
уЕ. Компанија

Гло
бални
ранг

Приходи Земљапоре
кла Делатност

1 Royal Dutch Shell 2 285.129 Холандија Прерада нафте
2 British Petroleum 4 246.138 В. Британија Прерада нафте
3 AXA 9 175.257 Француска Осигурање
4 ING Group 12 163.204 Холандија Финанс. услуге
5 Total 14 155.887 Француска Енергетика
6 Volkswagen 16 146.205 Немачка Аутомоб. инд.
7 BNP Paribas 18 130.708 Француска Банк. услуге
8 Assicurazioni Generali 19 126.012 Италија Осигурање
9 Allianz 20 125.999 Немачка Осигурање

10 Carrefour 22 121.452 Француска Малопродаја
11 ENI 24 117.235 Италија Енергетика
12 E.ON 27 113.849 Немачка Енергетика
13 GDF Suez 29 111.069 Француска Енергетика
14 Daimler 30 109.700 Немачка Аутомоб. инд.
15 Credit Agricole 36 106.538 Француска Банк. услуге
16 Banco Santander 37 106.345 Шпанија Банк. услуге
17 HSBC Holdings 39 103.736 В. Британија Банк. услуге
18 Siemens 40 103.605 Немачка Електроника
19 Lloyds Banking Group 42 102.967 В. Британија Банк. услуге
20 Nestle 44 99.115 Швајцарска Прехр. инд.
21 Dexia Group 49 95.143 Белгија Финанс. услуге
22 Gazprom 50 94.472 Русија Производња гаса
23 Electricite de France 52 92.204 Француска Енергетика
24 Aviva 53 92.140 В. Британија Осигурање
25 Royal Bank Scotland 55 91.767 В. Британија Банк. услуге
26 Metro 57 91.152 Немачка Велепродаја
27 Tesco 58 90.234 В. Британија Малопродаја
28 Deutsche Telekom 59 89.794 Немачка Телекомуник.
29 Enel 60 89.329 Италија Енергетика
30 Societe Generale 62 84.157 Француска Банк. услуге
31 Telefonica 68 78.853 Шпанија Телекоминик.
32 Groupe BPCE 71 76.464 Француска Финан.и некрет.
33 Prudential 72 75.010 В. Британија Финанс. услуге 
34 Munich Re Group 73 74.764 Немачка Осигурање
35 Statoil 74 74.000 Норвешка Енергетика
36 Vodafone 80 70.899 В. Британија Телекомуник.
37 BASF 81 70.461 Немачка Хемијска инд.
38 BMW 82 70.444 Немачка Аутомоб. инд.
39 Zurich Fin. Services 83 70.272 Швајцарска Финанс. услуге
40 Fiat 85 69.639 Италија Аутомоб. инд.
41 Deutsche Post 86 69.427 Немачка Логистика
42 Legal&General Group 90 68.290 В. Британија Финансије 
43 Lukoil 93 68.025 Русија Прерада нафте
44 Peugeot 94 67.297 Француска Аутомоб. инд.
45 CNP Assurances 95 66.556 Француска Осигурање
46 Barclays 96 66.533 В. Британија Банк. услуге
47 ArcelorMittal 99 65.110 Луксембург Инд. челика

Извор података: http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2010 /full_list/
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АНАЛИЗАПОЗИЦИОНИРАЊААМЕРИЧКИХ
КОМПАНИЈАМЕЂУ100НАЈУСПЕШНИЈИХУСВЕТУ

ПОГРАНАМАДЕЛАТНОСТИ

На ли сти 100 нај у спе шни јих ком па ни ја у све ту у 2010. го ди-
ни на шле су се 32 ком па ни је из САД (Та бе ла 2). Уко ли ко се, по-
ред укуп ног при хо да, као кри те ри јум успе шно сти, узму и уку пан 
оства ре ни про фит, имо ви на и тр жи шно уче шће, ме ђу 100 нај у спе-
шни јих ком па ни ја у све ту у 2010. го ди ни би ло је 27 аме рич ких 
ком па ни ја.

По де лат но сти ко јом се ба ве, нај ве ћи број аме рич ких ком па ни-
ја у гру пи 100 нај у спе шни јих у све ту, ме ре но при хо дом, по слу је у 
фар ма це ут ској ин ду стри ји – ком па ни је McKesson, CardinalHealth, 
CVSCaremark,AmerisourceBergen, и пру жа њу услу га здрав стве не 
не ге - WellPoint, UnitedHealthGroup (бли зу 19 про це на та - 6 od 32). 
Сле де бан ке и оси гу ра ва ју ћа дру штва - BankofAmericaCorp., JP
MorganChase&Co., WellsFargo,Citigroup,BerkshireHathaway,AIG
(бли зу 19 про це на та - 6 od 32). У по след њих 20 го ди на аме рич ки 
фи нан сиј ски сек тор ра сте ве ли ком бр зи ном. Кроз про це се спа ја ња 
и при па ја ња до ла зи до сма ње ња бро ја ба на ка, с јед не стра не, али 
до укруп ња ва ња ка пи та ла, с дру ге. 

На ли сти 100 нај у спе шни јих ком па ни ја у све ту у 2010. го ди ни 
на шле су се и аме рич ке тр го вин ске ком па ни је ко је се ба ве ве ле про-
да јом и ма ло про да јом. Упра во у овом сек то ру по слу је нај ве ћа ком-
па ни ја све та WalMartStores. Ком па ни је из овог при вред ног сек то-
ра Аме ри ке за у зи ма ју чак пет ме ста у гру пи од 100 нај у спе шни јих 
ком па ни ја све та - WalMartStores,Kroger,CostcoWholesale,Home
Depoti Target(бли зу 16 про це на та, 5 od 32). 

Ком па ни је из САД ко је де це ни ја ма за у зи ма ју не ка од пр вих 
ме ста по успе шно сти у све ту су ком па ни је ко је се ба ве пре ра дом 
наф те. Три ком па ни је ове гра не де лат но сти се на ла зе у пр вих 100 
у све ту (ExxonMobil,Chevron,ConocoPhillips). Њих сле де по две 
ком па ни је у обла сти енер ге ти ке (GeneralElectric и ValeroEnergy), 
ауто ин ду стри је (FordMotor и GeneralMotors), те ле ко му ни ка ци-
ја (АТ&Т и VerizonCommunications) и елек тро ни ке (HewlettPac
kardи IBM). Пред став ник хе миј ске ин ду стри је са овог под руч ја 
на гло бал ном тр жи шту је ком па ни ја Procter&Gamble, пре храм бе не 
ин ду стри је ком па ни ја ArcherDanielsMidland, услу га (ло ги сти ке) 
U.S.PostalService. На ли сти 100 нај у спе шни јих ком па ни ја све та 
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из аме рич ког ре ги о на се по зи ци о ни ра ла и ком па ни ја Boing. У на-
ве де ним гра на ма, ове ком па ни је су је ди не из САД, али је њи хо во 
уче шће у гра ни зна чај но. 

Табела 2:  
Америчке компаније у групи 100 најуспешнијих компанија света мерено 

укупним приходом (у милионима долара) у 2010. години
Ранг
у

САД
Компанија Глобал

ниранг Приходи Делатност

1 Wal-Mart Stores 1 408.214 Малопродаја
2 Exxon Mobil 3 284.650 Прерада нафте
3 Chevron 11 163.527 Прерада нафте
4 General Electric 13 156.779 Енергетика
5 Bank of America Corp. 15 150.450 Банкарство
6 ConocoPhillips 17 139.515 Прерада нафте
7 AT&T 21 123.018 Телекомуникације
8 Ford Motor 23 118.308 Аутоиндустрија
9 JP Morgan Chase & Co. 25 115.632 Банкарство

10 Hewlett-Packard 26 114.552 Електроника
11 Berkshire Hathaway 28 112.493 Осигурање
12 Citigroup 33 108.785 Банкарство
13 McKesson 34 108.702 Фармацеут. инд.
14 Verizon Communications 35 107.808 Телекомуникације
15 General Motors 38 104.589 Аутомоб. инд.
16 AIG 41 103.189 Осигурање
17 Cardinal Health 43 99.613 Фармацеут. инд.
18 CVS Caremark 45 98.729 Фармацеут. инд.
19 Wells Fargo 46 98.636 Банкарство
20 IBM 48 95.758 Електроника
21 United Health Group 61 87.138 Здравствена нега
22 Procter&Gamble 66 79.697 Хемијска инд.
23 Kroger 70 76.733 Малопродаја
24 AmerisourceBergen 76 71.789 Фармацеут. инд.
25 Costco Wholesale 79 71.422 Велепродаја
26 Valero Energy 84 70.035 Енергетика
27 Archer Daniels Midland 88 69.207 Прехрамбена инд.
28 Boeing 91 68.281 Авио индустрија
29 U.S. Postal Service 92 68.090 Логистика
30 Home Depot 97 66.176 Малопродаја
31 Target 98 65.357 Малопродаја
32 WellPoint 100 65.028 Здравствена нега

Извор података: http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2010 /full_list/

АНАЛИЗАПОЗИЦИОНИРАЊААЗИЈСКИХКОМПАНИЈА
МЕЂУ100НАЈУСПЕШНИЈИХУСВЕТУПОГРАНАМА

ДЕЛАТНОСТИ

На ли сти 100 нај у спе шни јих ком па ни ја у све ту у 2010. го ди ни 
на шло се 10 ја пан ских ком па ни ја (Та бе ла 3). У по ре ђе њу са 2005. 
го ди ном, тај број је сма њен за 23 про цен та. Уко ли ко се, по ред укуп-
ног при хо да, као кри те ри јум успе шно сти, узму и уку пан оства ре-
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ни про фит, имо ви на и тр жи шно уче шће, ме ђу 100 нај у спе шни јих 
ком па ни ја у све ту у 2010. го ди ни са мо су три ком па ни је из Ја па на. 

Та бе ла 3:  
Ја пан ске ком па ни је у гру пи 100 нај у спе шни јих ком па ни ја све та  
ме ре но укуп ним при хо дом (у ми ли о ни ма до ла ра) у 2010. го ди ни

Ранг у
Азији Компанија Гло бал-

ни ранг При ходи Делатност

1 Toyota Motor 5 204.106 Аутомобилска инд.
2 Japan Post Holdings 6 202.196 Логистика&Финансије
6 Nippon Telegraph&Telephone 31 109.656 Телеком.&Логистика
8 Hitachi 47 96.593 Електроника
9 Honda Motor 51 92.400 Аутомобилска инд.

10 Nissan Motor 63 80.963 Аутомобилска инд.
11 Panasonic 65 79.893 Електроника
13 Sony 69 77.696 Електроника
14 Nippon Life Insurance 75 72.051 Осигурање
18 Toshiba 89 68.731 Електроника

 Извор података: http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2010 /full_list/

Нај ве ћи број ком па ни ја (40 про це на та, 4 од 10) по слу је у ин ду-
стри ји елек тро ни ке (Hitachi,Panasonic,Sony, Toshiba). Њих сле де 
три по зна та про из во ђа ча ауто мо би ла - Toyota,Honda,Nissan (30 
про це на та, 3 од 10), а по том ком па ни је у обла сти услу га (ло ги сти ка 
и фи нан си је, те ле ко му ни ка ци је и ло ги сти ка), те ком па ни је у обла-
сти оси гу ра ња.

У гру пи од 100 нај у спе шни јих ком па ни ја све та, ме ре но укуп-
ним при хо дом у 2010. го ди ни, на ла зи се осам ком па ни ја из дру гих 
азиј ских зе ма ља, пет ком па ни ја из Ки не и три ком па ни је из Ју жне 
Ко ре је (Та бе ла 4). Нај у спе шни је ју жно-ко реј ске ком па ни је по слу ју 
у обла сти елек тро ни ке и ауто ин ду стри је.

Та бе ла 4:  
Ком па ни је из дру гих азиј ских зе ма ља у гру пи 100 нај у спе шни јих ком па ни ја 

све та ме ре но укуп ним при хо дом (у ми ли о ни ма до ла ра) у 2010. го ди ни

Компанија Гло бални 
ранг Приходи Земља 

порекла Делатност 

Sinopec 7 187.518 Кина Прерада нафте
State Grid 8 184.496 Кина Енергетика
China National Petroleum 10 165.496 Кина Прерада нафте
Samsung Electronics 32 108.927 Ј. Кореја Електроника
LG 67 78.892 Ј. Кореја Електроника
China Mobile Communicat. 77 71.749 Кина Телекомуникације
Hyundai Motor 78 71.678 Ј. Кореја Аутоиндустрија
Commercial Bank of China 87 69.295 Кина Банкарство

Извор података: http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2010 /full_list/
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У од но су на прет ход ну де це ни ју, ка да их ни је би ло ме ђу 100 
нај у спе шни јих ком па ни ја у све ту, на ла зе се ки не ске ком па ни је ко-
је су оства ри ле нај ве ћи на пре дак у по зи ци о ни ра њу на гло бал ном 
тр жи шту. Као нај бо ља по твр да то ме сто ји чи ње ни ца да су ме ђу 10 
нај у спе шни јих ком па ни ја све та чак три из Ки не, и то Sinopec,Sta
teGridиChinaNationalPetroleum, ко је по слу ју у обла сти пре ра де 
наф те и енер ге ти ке. Нај но ви ји по да ци о убр за ном ра сту по твр ђу ју 
да је Ки на на пу ту да по ста не нај ве ћа при вре да у Ази ји и дру га у 
све ту, што ће до ве сти до но ве про ме не од но са сна га на гло бал ном 
тр жи шту и да љег гран ског ре струк ту ри ра ња. 

АНАЛИЗАПОЗИЦИОНИРАЊАКОМПАНИЈА
ИЗСРЕДЊЕИЈУЖНЕАМЕРИКЕМЕЂУ

100НАЈУСПЕШНИЈИХУСВЕТУ
ПОГРАНАМАДЕЛАТНОСТИ

У гру пи од 100 нај у спе шни јих ком па ни ја све та, ме ре но укуп но 
оства ре ним при хо дом, у 2010. го ди ни на ла зе се три ком па ни је из 
Сред ње и Ју жне Аме ри ке, по јед на из Ве не цу е ле, Бра зи ла и Мек-
си ка (Та бе ла 5). 

Табела 5:  
Компаније из Средње и Јужне Америке у групи 100 најуспешнијих компанија 

света мерено укупним приходом (у милионима долара) у 2010. години

Компанија Глобални 
ранг Приходи Земља 

порекла Делатност 

Petrobras 54 91.869 Бразил Прерада нафте
Petroleos de Venezuela S.A. 56 91.182 Венецуела Прерада нафте
Pemex 64 80.722 Мексико Прерада нафте

Извор података: http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2010 /full_list/

Ме ђу нај у спе шни јим ком па ни ја ма из Сред ње и Ју жне Аме ри-
ке до ми ни ра ју ком па ни је у обла сти пре ра де наф те. 

РЕЗУЛТАТИАНАЛИЗЕ

До ми нант но ди фе рент ну по зи ци ју по бро ју ком па ни ја у 100 
нај у спе шни јих у све ту до 70-их го ди на 20. ве ка су има ле САД. 
Ини ци јал ни до при нос по ја ви но вих кон ку ре на та на гло ба лом тр-
жи шту су да ле ја пан ске ком па ни је то ком 70-их го ди на 20. ве ка. 
Кон ку рент ску струк ту ру и од но се су да ље усло жи ле ком па ни је из 
раз ви је них зе ма ља европ ског ре ги о на ин тен зи ви ра њем ин тер на ци-
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о нал не ак тив но сти и ком па ни је из дру гих зе ма ља Ази је, и Сред-
ње и Ју жне Аме ри ке као но ви кон ку рен ти. У ве зи с тим, до шло је 
до про ме на и у ор га ни за ци ји и стра те ги ји ком па ни ја на гло бал ном 
тр жи шту. Нај у спе шни је ком па ни је све та су ве ћи ну сво јих по слов-
них ак тив но сти оба вља ле из ван на ци о нал них гра ни ца, су де ћи по 
уче шћу стра не ак ти ве у укуп ној ак ти ви ком па ни је (Foreign/total
assets), уче шћу бро ја за по сле них из ван ма тич не зе мље у укуп ној 
за по сле но сти ком па ни је (Foreign/totalemployment), уче шћу про да-
је из ван ма тич не зе мље у укуп ној про да ји ком па ни је (Foreign/total
sales).6) 

Нај ве ћи број европ ских ком па ни ја ко је су се на шле на ли сти 
100 нај у спе шни јих у све ту у 2010. го ди ни, ме ре но укуп ним при хо-
дом, су у обла сти: бан кар ства, оси гу ра ња и фи нан сиј ских услу га, 
енер ге ти ке, ауто ин ду стри је, пре ра де наф те и про из вод ње га са, те-
ле ко му ни ка ци ја, ма ло про да је и ве ле про да је. 

Уко ли ко се као кри те ри јум, по ред укуп ног при хо да, узме и уку-
пан оства ре ни про фит, имо ви на и тр жи шно уче шће, он да европ ске 
ком па ни је у обла сти бан кар ства, оси гу ра ња и фи нан сиј ских услу га 
чи не 47 про це на та свет ских ком па ни ја на ли сти 100 нај у спе шни-
јих. Пре ма овом кри те ри ју му у обла сти енер ге ти ке по зи ци о ни ра-
не су са мо европ ске ком па ни је. У обла сти ауто ин ду стри је три су 
европ ске од се дам свет ских нај у спе шни јих про из во ђа ча. У обла сти 
пре ра де наф те и про из вод ње га са се дам је европ ских од три на ест 
ком па ни ја у све ту. У обла сти те ле ко му ни ка ци ја че ти ри су европ ске 
од де вет ком па ни ја у све ту. 

Европ ске ком па ни је ко је ни су мно го број не у пр вих 100 нај у-
спе шни јих у од ре ђе ној гра ни де лат но сти, али ко је су ли де ри гра-
не де лат но сти или има ју зна чај но по је ди нач но тр жи шно уче шће у 
гра ни по слу ју: у хе миј ској ин ду стри ји (ком па ни ја BASF као јед на 
од две ком па ни је у све ту ме ђу пр вих 100 у овој обла сти), у ин-
ду стри ји хра не (швај цар ска ком па ни ја Nestle као тра ди ци о нал ни 
кон ку рент и гло бал ни ли дер), у ин ду стри ји гво жђа и че ли ка (лук-
сем бур шки ArcelorMittalкао је ди на ком па ни ја ме ђу 100 нај у спе-
шни јих у овој гра ни), у фар ма це ут ској ин ду стри ји (швај цар ске 
ком па ни је NovartisиRocheHolding и фран цу ска ком па ни ја Sanofi
Aventisме ђу тринај у спе шни је у све ту), у обла сти услу га ло ги сти ке 
(не мач ки DeutschePostкао јед на од три ком па ни је у 100 свет ских). 

6) WorldInvestmentReport2000CrossborderMergersandAcquisitionsandDevelopment, 
UN CTAD 2000, str. 10-16.
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Као кон гло ме рат - не мач ки Siemensје јед на од две ком па ни је у све-
ту ко ја се на ла зи ме ђу пр вих 100.

Нај ве ћи број аме рич ких ком па ни ја ко је су се на шле на ли сти 
100 нај у спе шни јих у све ту у 2010. го ди ни (по сма тра но уну тар ре-
ги о на) по слу ју у обла сти: фар ма це ут ске ин ду стри је и пру жа њу 
услу га здрав стве не не ге, бан кар ства и оси гу ра ња, пре ра де наф те и 
про из вод ње га са, ве ле про да је и ма ло про да је, енер ге ти ке, елек тро-
ни ке, ауто ин ду стри је и те ле ко му ни ка ци ја. 

Уко ли ко се као кри те ри јум, по ред укуп ног при хо да, узму и 
уку пан оства ре ни про фит, имо ви на и тр жи шно уче шће, по зи ци ја 
аме рич ких ком па ни ја је ма ње по вољ на у од но су на европ ске. Са мо 
јед на аме рич ка ком па ни ја (Pfizer) се на ла зи у гру пи од че ти ри нај-
у спе шни је у све ту у обла сти фар ма це ут ске ин ду стри је, три у гру пи 
од два де сет пет нај у спе шни јих у све ту у обла сти бан кар ства, две у 
гру пи од се дам нај у спе шни јих у све ту у обла сти оси гу ра ња, три у 
гру пи од три на ест нај у спе шни јих у све ту у обла сти пре ра де наф те 
и про из вод ње га са, две у гру пи од се дам нај у спе шни јих про из во-
ђа ча ауто мо би ла, две у гру пи од де вет нај у спе шни јих ком па ни ја у 
све ту у обла сти те ле ко му ни ка ци ја. Као кон гло ме рат - GeneralElec
tric се по зи ци о ни рао у гру пу од са мо две нај у спе шни је ком па ни је 
у све ту. Аме рич ка ком па ни ја WallMartStores је по зи ци о ни ра на као 
ли дер свет ске ма ло про да је.

Аме рич ке ком па ни је ко је ни су мно го број не у пр вих 100 нај у-
спе шни јих у од ре ђе ној гра ни де лат но сти, али ко је су ли де ри гра-
не де лат но сти или има ју зна чај но по је ди нач но тр жи шно уче шће у 
про да ји од ре ђе них ка те го ри ја про из во да по слу ју у под руч ју: ком-
пју тер ске опре ме и услу га - HewlettPackard,Apple,IBM, ком пју тер-
ског софт ве ра – Microsoft, ме ди цин ске опре ме - Johnson&Johnson, 
по лу про вод ни ка – Intel ( као јед на од две ком па ни је у све ту), ави-
о на – Boing, хе миј ских про из во да - Procter&Gamble, пи ћа - Coca
ColaиPepsiCola (ме ђу три у све ту), пре храм бе них про из во да - Ar
cherDanielsMidland, ло ги сти ке - U.S.PostalService.

Нај ве ћи број ја пан ских ком па ни ја ко је су у гру пи 100 нај у спе-
шни јих у све ту у 2010. го ди ни по слу је у обла сти елек тро ни ке и 
ауто ин ду стри је. Њи хо ва по ја ва је за па же на у обла сти ло ги сти ке, 
те ле ко му ни ка ци ја, бан кар ства и оси гу ра ња, уко ли ко се по ред кри-
те ри ју ма укуп ни при ход укљу че и уку пан оства ре ни про фит, имо-
ви на и тр жи шно уче шће.
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Нај ве ћи број ки не ских ком па ни ја ко је су у гру пи 100 нај у спе-
шни јих у све ту у 2010. го ди ни по слу је у обла сти пре ра де наф те и 
енер ге ти ке, те ле ко му ни ка ци ја и бан кар ства.

У гру пи 100 нај у спе шни јих ком па ни ја све та на ла зи се ју жно-
ко реј ска ком па ни ја Samsung ко ја по слу је у обла сти по лу про вод ни-
ка (јед на од две нај у спе шни је у овој гра ни).

Све ком па ни је из ре ги о на Сред ње и Ју жне Аме ри ке ко је су се 
свр ста ле у 100 нај у спе шни јих ком па ни ја све та су се у 2010. го ди ни 
по зи ци о ни ра ле у обла сти пре ра де наф те. У обла сти те ле ко му ни-
ка ци о них услу га ви со ко је по зи ци о ни ра на мек сич ка ком па ни ја, а 
у обла сти ме та ла, бан кар ства, про из вод ње га са и пре ра де наф те 
че ти ри бра зил ске ком па ни је. 

Ком па ни је из оста лих зе ма ља све та, ко је ни су ов де ана ли зи-
ра не, ни су се ни ква ли фи ко ва ле у 100 нај у спе шни јих у све ту 2010. 

Да би се утвр ди ло ре ги о нал но и гран ско ре струк ту ри ра ње кон-
ку рен ци је нео п ход но је из вр ши ти по ре ђе ње са ли стом 100 нај у спе-
шни јих ком па ни ја у све ту у 2000. го ди ни по на ве де ним ре ги о ни-
ма.7) 

Не мач ке ком па ни је хе миј ске ин ду стри је - BASFи Bayerсу за у-
зе ле пр во и дру го ме сто у гра ни, а ни су се ква ли фи ко ва ле у пр вих 
100 у све ту у 2000. го ди ни. Ком па ни ја Siemens је би ла ли дер ин-
ду стри је елек тро ни ке. Област ин ду стриј ске и по љо о пре ме су обе-
ле жи ле ком па ни је ThyssenKruppиMannesmann. Ли дер у про да ји 
хра не је био не мач ки Metro, а ли де ри у услу га ма бан кар ства, од-
но сно оси гу ра ња не мач ки Allianz, од но сно DeutscheBank. У обла-
сти енер ге ти ке RWEгру па је би ла дру га у гра ни. У ауто ин ду стри ји 
ком па ни ја DaimlerChryslerје за у зе ла тре ће ме сто, ком па ни ја Vol
kswagenпе то ме сто, а ком па ни ја BMW је да на е сто ме сто. 

У 2000. го ди ни, фран цу ске ком па ни је су ис по љи ле ли дер ство 
у сле де ћим обла сти ма: гра ђе ви нар ство, иако ни су би ле у гру пи од 
100 нај у спе шни јих (SaintGobain– пр ви у гра ни,Lafarge– тре ћи), 
ин же ње ринг (Vivendi – пр ви у гра ни) и оси гу ра ње (АXА – пр ва у 
гра ни). У про да ји хра не ком па ни ја Carrefour је за у зе ла тре ће ме-
сто.

Бри тан ски лан ци су пер мар ке та и хи пер мар ке та се ни су по-
зи ци о ни ра ли ме ђу пр вих 100 у све ту у 2000. го ди ни, али су да ли 

7) Ве сна Ми ла но вић-Го лу бо вић, Последицеглобализацијепословањалидерскегрупекон
курената, док тор ска ди сер та ци ја, Еко ном ски фа кул тет, Бе о град, 2002, стр. 69-87.



стр:145163.

- 159 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.1/2013год.(XXV)XIIvol=35

пе чат бри тан ској ма ло про да ји на гло бал ном тр жи шту. Ком па ни ја 
CGNU се на шла на дру гом ме сту у гра ни. 

У свет ској про из вод њи ко зме ти ке и пре па ра та за не гу те ла до-
ми ни ра ло је де сет ком па ни ја у 2000. го ди ни, ме ђу ко ји ма је на пр-
вом ме сту би ла хо ланд ско-бри тан ска ком па ни ја Unilever, на дру-
гом ме сту фран цу ска ком па ни ја Loreal и сед мом, осмом и де се том 
ме сту не мач ке ком па ни је Wella,BelersdorfиHenkel. Под руч јем мо-
бил не те ле фо ни је и ин тер нет ских услу га са ових про сто ра вла да ли 
су фин ски и швед ски кон цер ни, NokiaиEricsson. Област пре ра де 
наф те обе ле жи ли су кон цер ни RoyalDutch/ShellGroup,BPAmo
coиTotalFinaElf. Швај цар ске фар ма це ут ске ком па ни је Novartisи
RocheGroup за у зи ма ле су тре ће и ше сто ме сто у гра ни де лат но сти, 
а ком па ни ја Nestle пр во у обла сти про из вод ње хра не.

На ли сти 100 нај у спе шни јих аме рич ких ком па ни ја у све ту у 
2000. го ди ни, по зи ци о ни ра ле су се ком па ни је ва зду хо плов не ин ду-
стри је (Boing),ауто ин ду стри је (GeneralMotors, FordMotor), услу-
га ави о пре во за иако ни су би ле ме ђу пр вих 100 по при хо ду (AMR,
UAL,DeltaAirLines), ин ду стри је ком пју тер ског софт ве ра и услу га 
(Microsoft,ElectronicDataSystem), ин ду стри је ком пју тер ске и кан-
це ла риј ске опре ме (IBM,HewlettPackard), те ле ко му ни ка ци ја (Lu
cent Technologies,Cisco), енер ге ти ке (Enron), пре ра де наф те (Ex
xonMobil), фар ма це ут ске ин ду стри је (Merck, Johnson&Johnson), 
ду ван ске ин ду стри је (PhilipMorris), ин ду стри је пи ћа (PepsiCoи
CocaCola), услу га хра не (McDonalds иако се ни је ква ли фи ко вао 
ме ђу пр вих 100 по при хо ду), ве ле про да је (Mckesson,HBOC), и ма-
ло про да је (HomeDepot,WalMartStores).

На ли сти 100 нај у спе шни јих ком па ни ја у све ту, на ви со ким 
по зи ци ја ма у гра ни у 2000. го ди ни из Ја па на су се на шле ком па-
ни је Hitachi,Matsushita,SonyиToshiba у обла сти елек тро ни ке (од 
дру гог до пе тог ме ста у гра ни), Toyota,HondaMotor,Nissanу ауто-
ин ду стри ји (од че твр тог до сед мог ме ста), ком па ни је Mitsui,Mitsu
bishi,Itochu,Sumitomo,MarubeniиNisshoIwaiу обла сти тр го ви не 
(од пр вог до ше стог ме ста у гра ни), KaoиShiseldo у свет ској про-
из вод њи ко зме ти ке и пре па ра та за не гу те ла, TokyioE.P. у обла сти 
про из вод ње га са и елек три ке, NipponSteel у ме тал ској ин ду стри ји, 
SumitomoE.I. у ин ду стри ји про из во да од ме та ла, NipponT.N.T. у 
те ле ко му ни ка ци ја ма. 

Уло га пра ти о ца ли дер ској гру пи кон ку ре на та у 2000. го ди ни 
при па ла је: ки не ским ком па ни ја ма у обла сти елек тро ни ке, те ле-
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ко му ни ка ци ја, пре ра де наф те, ин ду стри је тек стил них про из во да и 
тр го ви не, а ју жно-ко реј ским ком па ни ја ма у обла сти ауто мо бил ске 
ин ду стри је, елек тро ни ке, пре ра де наф те и тр го ви не. Ју жна Ко ре ја 
је би ла зна ча јан кон ку рент и у обла сти че ли ка и град ње бро до ва. 

Мек сич ка ком па ни ја Pemex је би ла ли дер ру дар ства у 2000. го-
ди ни. По ред то га, мек сич ке ком па ни је су за у зи ма ле за па же но ме-
сто и у обла сти те ле ко му ни ка ци ја. Бра зил ска ком па ни ја Petrobras 
је би ла пра ти лац у обла сти пре ра де наф те и у 2000. го ди ни, као и 
да нас. 

У 2000. го ди ни, ком па ни је оста лих зе ма ља све та су не јед на-
ким и сла би јим ин тен зи те том сво је ини ци јал не ин тер на ци о на ци о-
на ли за ци је до при но си ле про ме ни кон ку рент ске струк ту ре гра не у 
ко јој се по ја вљу ју као но ви кон ку рен ти.

VesnaM.Milanovic,IvanaD.Bulat
REGIONALANDINDUSTRIALRESTRUCTURINGOFGLO

BALCOMPETITORS
Summary

Thenumberofcompanies fromdevelopedcountries,but
alsofromlessdevelopedcountries,especiallyAsianand
MiddleandSouthAmericancountries,hasbeenrisingat
theglobalmarketsince thesecondhalfof the20thcen
tury.Thecompetitiveadvantageofcompaniesfromdeve
loped countries – the traditional competitors (TheUSA,
UK,France,Germany,Japan)intheindustriesinwhich
theyoperateisnotsignificantlydifferentiated,suggesting
regionalandbranchrestructuringofglobalcompetition.
Asaresult,thispaperanalyzestheregionalandnational
originof100mostsuccessfulcompaniesintheworldby
industries in2005and2010,with theemphasison their
originduringthelasthalfcentury.Theaimofthepaper
istodeterminethechangeinthepositionofcountriesand
regionsindifferentindustriesaccordingtothepositionof
theircompaniesamongtheTop100.Asabasisformeasu
ringandcomparingthesizeandsuccessofcompaniesthis
studycompares: incomeandacombinationofrevenues,
profit,assetsandmarketshare.“Fortune”magazinepu
blishesannuallyalistofthemostsuccessfulcompaniesin
theworld,andthereportsofthismagazinehavebeenin
thispaper.
Companiesthatoperategloballyinthefirstdecadeofthe
21st century come from the developed countries of the
European regions, North America (USA) and Asia (Ja
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pan).Thedominanceofthecompaniesfromthedeveloped
Europeancountries in the21stcentury isundeniable, in
comparisontothepreviousdecades,whentheNorthAme
ricanregionand theUScompaniesweredominant.The
firstdecadeofthe21stcenturyismarkedbythecompani
esfromSouthCorea,China,Brazil,VenezuelaandMexi
co,whichcontributetotherestructuringofcompetitionin
globalindustries.
Keywords:regionaland industrialrestructuring,global
competitors,regionalandnationalorigin
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Resume
Since the secondhalf of the 20th century to the present
day themost intenseregionaland industryrestructuring
ofglobalcompetitionhastakenplaceinthefirstdecadeof
the21stcentury.Thatperiodwasmarkedbythecompa
niesfromdevelopedcountriesoftheEuropeanregionthat
dominatedthelistof100world’smostsuccessfulcompa
nies,withashareofalmost50percent,asmeasuredby
totalrevenue,andacombinationofseveralperformance
indicatorssuchastotalrevenue,profit,assetsandmarket
share.ThegreatestfallintheparticipationamongtheTop
100 companies in theworldwasnoticeable for Japane
secompanies.Incontrast,thecompanies’successgrowth
fromotherAsiancountriescontributedtoamorefavora
blepositioningof theAsianregionintheglobalmarket.
TheU.S.slowingdownincapturingtheglobalmarketre
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sultedinalessfavorablepositioningoftheNorthAmeri
canregioninthefirstdecadeofthe21stcenturycompa
redtoallpreviousdecades.Theappearanceofcompanies
fromtheCentralandSouthAmericanregionsamongthe
Top100hasfurtherfavourablyrepositionedthisregionin
theglobalmarket.
In 2010 compared to 2000, the greatest participation
growthamong theTop100companieswasmadeby the
companiesfromtheEuropeanregion,evenwhenseveral
indicatorsusedtomeasuresuccessareincluded.Thebig
gest fallwas recordedby theU.S. companies.Owing to
ChinaandSouthKorea,theAsianregionremainedfairly
stable in theglobalmarket from thebeginninguntil the
endofthefirstdecadeofthiscentury.
Based on the analysis of the performance of companies
fromdifferentregionsamongtheTop100in2010,obser
vedby industries,andbycomparingtheresultswith the
resultsoftheirpositioningin2000,theholdersofglobal
positioningandimageinthefirstdecadeofthe21stcen
tury are: banks, insurance companies, financial consul
tancies, telecommunicationsand logistics,andsteelma
nufacturers from theEuropeanregion;manufacturersof
pharmaceuticalproductsandhealthcareservices,banks,
insurancecompaniesandfinancialservicesproviders,te
lecommunicationsandlogistics,aswellasmanufacturers
inhightechnology(IT)andoilprocessingfromtheAmeri
canregion;companiesprovidinglogisticsservices,finan
cialservices, insurance, telecommunications,oilproces
singcompaniesandmanufacturers in thefieldofenergy
intheAsianregion,companiesintelecommunications,oil
processingandminingfromtheregionofCentralandSo
uthAmerica.
Inthefirstdecadeofthe21stcenturycompaniesfromthe
Europeanregioncontributedmost to thecompetitivere
structuringinthesecondarysector.Weakeningofroleof
theUS,JapanandSouthKoreawasnoticeable in indu
striesinwhichtheyweretheinitiatorsofinternationaliza
tiontowardsglobalization(e.g.consumerelectronics,car
industry).Atthesametimetherewasstrengtheningofthe
roleofcompaniesfromChina,Mexico,BrazilandVene
zuela.
Theinitialimpetustotheglobalizationofthetertiarysec
torwasinitiatedbythecompaniesintheEuropeanregion
(United Kingdom, France, Germany, Italy, Spain, Swit
zerland, TheNetherlands) and theUnited States, which
dominate the sector.But its restructuring in thefirstde
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cadeofthe21stcenturywassupportedbythecompanies
fromtheAsianregion(JapanandChina)andtheregions
ofCentralandSouthAmerica(BrazilandMexico),asnew
competitors.
Regional and industry restructuring of global competi
tioninthefirstdecadeofthe21stcenturywascontributed
bytheU.S.companiesbyreductionoftheirparticipation
amongtheTop100intheworld,aswellasbythecompa
niesfromEuropeancountriesandlessdevelopedcountri
esoftheAsianandCentralandSouthAmericanregions
whichincreasedtheirparticipation.
Thechangeintheregionalandindustrystructuresofglo
balcompetitorsis theconsequenceof theappearanceof
competitors fromthecountries thenewworldmarkets.
Oncereachedpositionofacountryobservedthroughthe
participationof itscompaniesamongtheTop100isnot
aguaranteeof a favorableposition in the futuredue to
theintensecompetitionofcompaniesfromAsianandLatin
Americanregions.
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