Moduuli 4 – Johdanto vihreään talouteen

PESTEL -analyysi

Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta
käytöstä.
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Poliittinen

P – Poliittinen

1. Poliittinen
•
Miten nykyisen hallituksen politiikka tukee tai estää liiketoiminnan kehittämisideoita?
o
Verot ja kannustimet
o
Kaupan esteet tai rajoitukset
o
Kilpailu
o
Ammattiliitto- tai palkkasopimukset
•
Onko nykyinen politiikka yritysmyönteistä ja onko olemassa erityisiä poliittisia tukia, joista saattaisi olla
apua?
o
Luottotakuut
o
Vientikannustimet
o
Työllistämistuet
o
Tutkimus- ja kehittämistuet
•
Kuinka kauan nykyistä toimikautta on vielä jäljellä ja kuinka todennäköisesti hallitus muuttuu
seuraavissa vaaleissa?
o
Kuinka todennäköisesti nykyisiä poliittisia tukia muutettaisiin?
o
Kuinka todennäköisti nykyisiä poliittisia estietä poistettaisiin?

Taloudellinen

•

•

•

•
•

E – Taloudellinen (Economic)

Millainen taloustilanne on tällä hetkellä?
o
Menossa kohti taantumaa
o
Taantumassa
o
Elpymässä
o
Kasvaa vuosi vuodelta
Millainen on maailmanlaajuinen taloustilanne tällä hetkellä?
o
Menossa kohti taantumaa
o
Taantumassa
o
Elpymässä
o
Kasvaa vuosi vuodelta
Mitä rahoituspolitiikassa on todennäköisesti tapahtumassa?
o
Pyrkiikö hallitus todennäköisemmin elvyttämään markkinoita vai hillitsemään niitä?
o
Onko korkotaso nousemassa, laskemassa tai pysymässä vakaana ja millä todennäköisyydellä?
o
Mikä on inflaatiovauhti ja miten tämä voi vaikuttaa työ- ja materiaalikustannuksiin?
o
Millaisia ovat valuuttakurssimuutokset ja miten ne vaikuttavat raaka-ainekustannuksiin?
Mitkä ovat työllistymisnäkymät ja miten tämä todennäköisesti vaikuttaa yksityiseen kulutukseen?
Mikä on kuluttajien lainan saannin taso?

Sosiaalinen

•

•

•

S – Sosiaalinen

Mitkä uudet elämäntapatrendit saattavat estää tai tukea liiketoiminnan kehittämistäsi?
o
Onko ympäristötietoisuus kasvussa ja onko tämä vaikuttanut kuluttajien kulutukseen?
o
Ovatko kuluttajat terveystietoisempia ja vaikuttaako se heidän käyttäytymiseensä?
Millainen on väestökehitys ja miten se vaikuttaa yrityksessi?
o
Onko maaseudun väestö kasvava vai vähenevä?
o
Millainen tulevaisuuden suunta on kuluttajaryhmällä, joka kuuluu yrityksesi kohderyhmään?
§
Kasvaako se vai väheneekö se?
§
Koulutustaso ennen, nyt ja tulevaisuudessa?
o
Oletko ottanut huomioon maahanmuuton ja maastamuuton vaikutukset?
o
Oletko ottanut huomioon etnisten vähemmistöryhmien ja heidän uskonnollisten tai eettisten vakaumusten
ja tottumusten leviämisen?
o
Oletko ottanut huomioon väestön ikääntymisen makrotasolla ja kuinka se saattaa vaikuttaa paikallisiin
markkinatrendeihin?
Millaiset ovat kuluttajien asenteiden ja tottumusten tärkeimmät suuntaukset?
o
Tuetaanko paikallisia tuotteita yhteisesti ja ostavatko ihmiset niitä tietoisesti enemmän?
o
Lomailevatko ihmiset enemmän kotona taloudellisista, poliittisista tai ekologisista syistä?
o
Millainen on kuluttajien suhtautuminen tuotteen laatuun ja asiakaspalveluun?
o
Miten verkkokaupan lisääntyminen vaikuttaa yritykseesi?

Teknologinen

•

•

•

T – Teknologinen

Kuinka altis yrityksesi on teknologiselle muutokselle?
o
Yrityksesi tasolla
o
Alasi kehittymisessä
o
Kuluttajatottumusten muutosten tai teknologisten odotusten muutosten osalta
Kuinka paljon yrityksesi täytyy päivittää teknologiainfratsruktuuria, jotta pysyt kehityksessä mukana?
o
Laitteistot
o
Ohjelmistot – suojatut tai avoimen lähdekoodin ohjelmistot
o
Koulutus – henkilökunnan jatkuva ammatillinen kehittyminen
Kuinka valmistautunut olet hyödyntämään teknologian kehitystä ja onko sinulla valmiuksia innovoida?

Ekologinen

•
•
•
•
•

•
•
•

E – Ekologinen

Mitkä kansalliset ympäristökäytännöt liittyvät suoraan yritystoimintaasi?
Mitkä EU:n ympäristökäytännöt liittyvät suoraan yritystoimintaasi?
Miten globaalit ympäristösopimukset vaikuttavat liiketoimintaasi tai toimialaasi?
Mitkä ovat ilmastonmuutoksen vaikutukset alaasi?
Mikä on ympäristö- tai hiilidioksidipäästöjen verotuspolitiikan todennäköinen vaikutus tuotteeseesi tai palveluusi?
o
Kierrätysmaksut
o
Liikenneverot
o
Valmistevero
Onko olemassa ympäristöstandardeja, jotka ohjaavat liiketoimintaa?
Onko liiketoiminnalle vaatimustenmukaisuusstandardeja, joita yrityksesi tulee saavuttaa?
Tuleeko yrityksesi hakea ja ylläpitää joitakin lupia yrityksen ylläpitämiseksi tai palvelun tuottamiseksi?

Lainsäädännöllinen

•

L - Lainsäädännöllinen

Millaisia lainsäädäntöön liittyviä asioita sinun tulee ottaa huomioon, jotka saattavat
vaikuttaa yritykseesi tai palveluusi?
o
Yrityslainsäädäntö
§ Työllistäminen
§ Terveys ja turvallisuus
o
Kuluttajansuoja ja sähköinen kaupankäynti
§ Tietosuoja
o
Kilpailusäädäntö
o
Tekijänoikeuden ja patentit sekä immateriaalioikeudet

Kiitos!

