1. Abordarea politică
•

Cum susțin sau împiedică actualele politici
guvernamentale ideile pe care le am în legătură
cu dezvoltarea propriei afaceri ?
o
o

•

•

o

Valoarea impozitelor și a stimulentelor
Restricționarea comerțului sau bariere puse în
calea acestuia
Acorduri ale sindicatelor sau acorduri salariale

Susține actualul guvern dezvoltarea afacerilor și
există susținere prin politici specifice care ar
putea ajuta?
o
o
o
o

Garantarea creditelor
Promovarea stimulentelor pentru export
Susținerea angajării
Granturi pentru cercetare și dezvoltare

Cât timp a mai rămas din actualul mandat al
guvernului și cât de probabilă este schimbarea
guvernului la următoarele alegeri?
o
o

Cât de probabil este ca actualele politici de
susținere să fie modificate?
Cât de probabil este ca actualele politici care
împiedică dezvoltarea să fie modificate sau
eliminate?

2. Abordarea economică
•

•

3. Abordarea socială
•

Ce noi tendințe legate de stilul de viață ar putea
împiedica sau susține dezvoltarea afacerii
dumneavoastră?
o

o

•

Populația rurală este în creștere sau în scădere
Care este tendința pentru segmentul specific de
consumatori pe care îl vizează afacerea
dumneavoastră
§
§

o
o

o

•

o

o
o
5. Abordarea care

•
•

•
•

•

•
•

Ați luat în considerare impactul emigrației și
emigrației
Ați luat în considerare proliferarea grupurilor
minoritare etnice și credințele sau obiceiurile lor
etice sau religioase
Ați luat în considerare impactul îmbătrânirii
populației la nivel macro și felul în care aceasta ar
putea influența tendințele pieței locale

Care sunt principalele tendințe care implică
atitudini și obiceiuri ale consumatorilor?
o

•

Crescător sau descrescător ca mărime
Nivel de educație în trecut, prezent, viitor

Există un efort comun pentru a susține producția
locală, iar oamenii cumpără mai mult ca urmare a
acestuia
Sunt mai multe persoane care rămân acasă în
vacanță din motive economice, politice sau legate
de mediu
is the consumer attitude to product quality and
customer service
How will the
growth ofînconjurător
online shopping impact
vizează
mediul
your business

Ce politici naționale de mediu sunt relevante în
mod direct pentru afacerea dumneavoastră?
Ce politici EU de mediu sunt relevante în mod
direct pentru afacerea dumneavoastră?
Care este influența protocoalelor globale de
mediu asupra afacerii dumneavoastră sau
asupra sectorului industrial?
Care este influența schimbărilor climatice
asupra sectorului în care activați?
Care este impactul probabil al politicii pentru
taxa de mediu sau taxa pentru poluare asupra
produselor sau serviciilor pe care le oferiți?
o
o
o

Taxe de reciclare
Taxe de transport
Accize

Există standarde de mediu pe care trebuie să le
respecte activitatea desfășurată în cadrul
afacerii dumneavoastră?
Există un standard pe care afacerea
dumneavoastră trebuie să-l respecte?
Există autorizații speciale de care veți avea
nevoie pentru a dobândi și a vă menține
serviciul?

o
o
o
o

o
o
o
o

o

•

Se îndreaptă spre o încetinire a creșterii
În recesiune
În revenire
Creștere anuală

Ce este posibil să se întâmple atunci când sunt
implicate politici financiare?
o

•

Se îndreaptă spre o încetinire a creșterii
În recesiune
În revenire
Creștere anuală

Prin ce stadiu trece economia globală în
prezent?

o

Există o conștientizare din ce în ce mai accentuată
a problemelor legate de mediu și ea influențează
cheltuielile consumatorilor
Sunt consumatorii mai conștienți de importanța
sănătății și acest lucru le influențează
comportamentul

Care sunt tendințele demografice și cum vă
influențează afacerea?
o
o

•

Prin ce stadiu trece economia internă în
prezent?

Este posibil ca guvernul să stimuleze piața sau să
încerce s-o reducă
Ratele dobânzilor scad, cresc sau se mențin
constante și care este probabilitatea de creștere
Care este tendința inflației și cum ar putea
aceasta influența piața muncii și costurile
materiale
Care sunt tendințele ratelor de schimb și cum vor
influența costurile materiilor prime

Care sunt perspectivele de angajare și cum vor
influența acestea cheltuielile consumatorilor?
Care este nivelul de credit pentru consumatori?

4. Abordarea tehnologică
•

Cât de susceptibilă este afacerea
dumneavoastră la schimbări apărute la nivel de
tehnologie?
o
o
o

•

Cât va costa să vă adaptați infrastructura
tehnologică a afacerii pentru a ține pasul cu
noile evoluții din domeniu?
o
o
o

•

La nivelul individual al afacerii
Dezvoltarea sectorului industrial
Schimbări apărute în obiceiurile consumatorilor
sau la nivel de așteptări legate de evoluția
tehnologică

Hardware
Software – cu acces restricționat sau în acces
liber
Formare –continua dezvoltare profesională a
personalului

Cât de pregătit sunteți să profitați de avantajele
dezvoltării sau progresului tehnologiei și aveți
capacitatea de a inova?

6. Abordarea legală
•

Ce categorii de legislație este nevoie să luați în
calcul care au impact asupra afacerii sau
serviciilor oferite de dumneavoastră
o

Legislația firmei

§
§

Legislația în domeniul muncii
Sănătate și protecție socială

o

Protecția consumatorului și comerț electronic

o
o

Legislația concurenței
Copyright, patente și proprietate intelectuală

§

Proiectul Formare în domeniul antreprenoriatului verde (GET-UP)
O3 - Elaborarea curriculumului

Protecția datelor

