Ανάλυση PEST(LE)
Η

Ανάλυση

PESTLE

είναι

ένα στρατηγικό

εργαλείο

του

Μάρκετινγκ και χρησιµοποιείται συχνά στο πλάνο Μάρκετινγκ,
όπως και η Ανάλυση S.W.O.T.
Είναι, επίσης, γνωστή και ως Ανάλυση PESTEL. Βέβαια, µε όποια
σειρά και αν τοποθετήσει κανείς τα 2 τελευταία γράµµατα δεν
αλλάζει η ουσία του όρου, γιατί τα γράµµατα αυτά είναι τα αρχικά 6
αγγλικών λέξεων, οι οποίες περιγράφουν την παρούσα κατάσταση
αναφορικά µε το µακροπεριβάλλον µιας επιχείρησης, δηλαδή των
συστηµάτων και των δοµών που την περιβάλλουν.
Συγκεκριµένα, όπως προκύπτει και από τα αρχικά, η PESTLE
αναλύει:
!

Το πολιτικό περιβάλλον (Political)

!

Το οικονοµικό περιβάλλον (Economical)

!

Το κοινωνικό περιβάλλον (Social)

!

Το τεχνολογικό περιβάλλον (Technological)

!

Το φυσικό περιβάλλον (Environmental)

!

Το νοµικό πλαίσιο (Legal)

Κάποιοι δεν υπολογίζουν στην ανάλυση τους δυο τελευταίους
παράγοντες

και

γι

αυτό

µπορεί

να

δείτε

και

τον

όρο

“Ανάλυση PEST“.
Στο πολιτικό περιβάλλον αναλύονται οι πολιτικοί παράγοντες οι
οποίοι µπορεί να επηρεάσουν τη στρατηγική µιας επιχείρησης.
Τέτοιοι είναι:
!

Σταθερότητα πολιτικού συστήµατος

!

Πλαίσιο ρύθµισης του επιχειρησιακού πεδίου, ελευθερίες,
περιορισµοί ή απαγορεύσεις, ελεγκτικοί µηχανισµοί

!

Εργατικοί νόµοι και εργασιακές σχέσεις

!

Σύστηµα φορολόγησης
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!

Κυβερνητικές πολιτικές για την εµπορική προβολή και τον
εµπορικό ανταγωνισµό

!

Συµµετοχή της χώρας σε διακρατικές εµπορικές συµφωνίες

!

Κυβερνητικές επιλογές σε θέµατα υγείας, παιδείας, άµυνας,
δοµών του κράτους που επηρεάζουν την επιχειρηµατικότητα

!

Στο πολιτικό περιβάλλον εντάσσεται επίσης και αυτό που
λειτουργεί σε τοπικό επίπεδο (π.χ. Τοπική και Νοµαρχιακή
Αυτοδιοίκηση, Περιφέρεια, κ.λ.π.).

Αυτοί οι παράγοντες είναι σηµαντικοί επειδή µπορούν ακόµη και να
επιτρέψουν ή να απαγορεύσουν τη λειτουργία µιας επιχείρησης.
Το οικονοµικό

περιβάλλον έχει

να

κάνει

µε

τη

γενικότερη

οικονοµική ζωή µιας χώρας ή κοινωνίας. Παράγοντες που το
επηρεάζουν είναι:
!

Επιτόκια δανεισµού

!

Ύψος πληθωρισµού

!

Νοµισµατικές ισοτιµίες

!

Επίπεδα απασχόλησης & ανεργία

!

Προοπτικές εξελιξης του ΑΕΠ

Οι συγκεκριµένοι παράγοντες έχουν µεγάλη σηµασία στις αποφάσεις
που

λαµβάνουν

οι

επιχειρήσεις.

Για

παράδειγµα,

τα

επιτόκια

καθορίζουν το κόστος του δανεισµού που αποτελεί σηµαντική πηγή
κεφαλαίου και µπορεί να καθορίσει το βαθµό επέκτασης µιας
επιχείρησης.
Οι ισοτιµίες έχουν επίδραση στο κόστος των εισαγωγών και των
εξαγωγών.
Στον τοµέα του Μάρκετινγκ, το οικονοµικό περιβάλλον µπορεί να
καθορίσει κατά πόσον µια αγορά είναι βιώσιµη για ένα προϊόν. Για
παράδειγµα µια περιοχή µε υψηλό δείκτη ανεργίας είναι λιγότερο
κατάλληλη για πιο ελαστικά αγαθά (π.χ. προϊόντα πολυτελείας) αλλά
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παραµένει κατάλληλη για πιο ανελαστικά αγαθά (π.χ. είδη πρώτης
ανάγκης).
Το κοινωνικό περιβάλλον είναι αρκετά σηµαντικό γιατί η δοµή
µιας κοινωνίας, οι αντιλήψεις των κατοίκων της, τα δηµογραφικά,
ψυχογραφικά και άλλα χαρακτηριστικά επηρεάζουν την επιχείρηση
που δραστηριοποιείται σε αυτή τη κοινωνία.
Εδώ εξετάζονται και αναλύονται θέµατα όπως:
!

Κυρίαρχες θρησκείες και γλώσσες

!

Πολιτισµικές επιρροές στον τρόπο ζωής και κατανάλωσης

!

Ευαισθησίες

σε

θέµατα

υγείας,

ασφάλειας,

κοινωνικής

πρόνοιας
!

Αντιλήψεις για τα εντόπια και εισαγόµενα προϊόντα

!

Διαφοροποίηση κοινωνικού ρόλου ανδρών και γυναικών

!

Μέσος όρος ελεύθερου χρόνου

!

Προσδόκιµος χρόνος ζωής

!

Ηλικιακή διαστρωµάτωση της αγοραστικής δύναµης

!

Ενδιαφέρον κοινής γνώµης για περιβαλλοντικά θέµατα

Οι κοινωνικές τάσεις παίζουν σηµαντικό ρόλο στη ζήτηση των
προϊόντων, συνεπώς και στη γενικότερη λειτουργία της επιχείρησης.
Μια επιχείρηση µπορεί να διαφοροποιήσει την στρατηγική της µε
βάση το κοινωνικό περιβάλλον ώστε να πετύχει αύξηση των
πωλήσεων της και γενικότερη βελτίωση της θέσης της.
Το τεχνολογικό περιβάλλον έχει και αυτό καθοριστικό ρόλο στη
διαµόρφωση του περιβάλλοντος και γι αυτό είναι πολύ σηµαντικό για
µια επιχείρηση. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η καινοτοµία, η
µεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας κλπ. είναι καθοριστικής
σηµασίας για πολλές λειτουργίες µιας επιχείρησης. Η αλλαγή του
τεχνολογικού περιβάλλοντος µπορεί να έχει επιδράσεις, από τη
µείωση του κόστους παραγωγής και λειτουργίας µιας επιχείρησης
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έως τη δηµιουργία νέων αγορών, την πιθανή ύπαρξη εµποδίων
εισόδου σε αυτές ή την απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήµατος µιας
επιχείρησης έναντι των άλλων.
Εδώ αναφερόµαστε σε:
!

Επενδύσεις σε υποδοµές και δραστηριότες για έρευνα &
ανάπτυξη (R&D), τεχνολογικές αλλαγές, αυτοµατισµούς.

!

Τεχνολογίες

που

οδηγούν

σε

προϊόντα

µικρότερου

περισσότερο

καινοτοµικά

κόστους και καλύτερης ποιότητας
!

Τεχνολογίες

που

εξασφαλίζουν

προϊόντα και υπηρεσίες
!

Τεχνολογίες που “ανοίγουν” νέα κανάλια διανοµής

!

Τεχνολογίες που επιτρέπουν νέους τρόπους προβολής &
επικοινωνίας µε τον πελάτη

Οι

τεχνολογικοί

παράγοντες

µπορούν

να

προκαλέσουν

και

καθορίσουν νέες συνθήκες στo λανσάρισµα στην αγορά νέων
προϊόντων,

να

προσδιορίσουν

το

αποτελεσµατικό

επίπεδο

της

παραγωγής και συνεπώς του κόστους και να οδηγήσουν σε
αποφάσεις για outsourcing.
Στο φυσικό

περιβάλλον ερευνώνται

θέµατα

οικολογικού

και

περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, όπως οι µεταβολές του κλίµατος,
που

µπορούν

να

επηρεάσουν

τοµείς

όπως

η

ασφάλεια,

οι

καλλιέργειες, ο τουρισµός κ.α.
Επιπρόσθετα, η ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσµού
σχετικά µε τους κινδύνους της ανθρώπινης δραστηριότητας στο
φυσικό

περιβάλλον

έχουν

αντίκτυπο

και

στον

τρόπο

που

λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Για παράδειγµα οι επιχειρήσεις που
λειτουργούν µε τρόπο φιλικό στο περιβάλλον χαίρουν της εκτίµησης
των πολιτών µε περιβαλλοντική συνείδηση.
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Τα περιβαλλοντικά θέµατα µπορεί να συµβάλουν και στη δηµιουργία
νέων αγορών όπως οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και τα βιολογικά
προϊόντα.
Στο νοµικό- νοµοθετικό πλαίσιο περιλαµβάνονται θέµατα σχετικά
µε το Εµπορικό Δίκαιο, τους εργασιακούς νόµους, την επιτροπή
ανταγωνισµού, των νοµοθετικών ρυθµίσεων για την προστασία των
καταναλωτών και οτιδήποτε άλλο σχετίζεται µε το νοµοθετικό
πλαίσιο και µπορεί να επηρεάσει και µε έµµεσο τρόπο τη λειτουργία
µιας επιχείρησης.
Όσοι χρησιµοποιούν τον όρο PEST προφανώς εντάσσουν το νοµικό
πλαίσιο στο πολιτικό περιβάλλον, αν και ο διαχωρισµός τους
βελτιώνει σαφώς την ανάλυση.
Να σηµειωθεί πως κανένα από τα παραπάνω περιβάλλοντα δεν
πρέπει

να

θεωρείται

σηµαντικότερο έναντι των υπολοίπων,

καθώς όλα διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία των
επιχειρήσεων.
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