
   

    

  "PESTE or PESTEL"تحلیل محیط کالن خارجی 

  
استوار  تحلیل عوامل سیاسی ، اقتصادي ، اجتماعی و تکنولوژیکمعروف بود، برمبناي  PESTاین الگو که در ابتدا به 

ي تحقیقات  کشد و در حوزه روند به تصویر می گشته و چهارچوبی از عوامل کالن محیطی را که در ارزیابی محیطی به کار می
این تحلیل ابزاري .نماید که یک شرکت باید مد نظر قراردهد، ارائه می عوامل کالن محیطیبازار چشم اندازي مشخص از 

  .باشد ا افول بازار ، موقعیت کسب و کار ، ظرفیت ها و مدیریت عملیات میسودمند براي شناخت در زمینه رشد ی
تواند براي تحلیل بخشهاي تجاري،  تبدیل گردیده، می PESTELکه به  PESTبا در نظر گرفتن موضوع تحلیل، ابزار 

  .صنایع ، بازارهاي خاص یا کل اقتصاد به کار رود

اي  نماید که تا چه اندازه اند، شناسایی نموده مشخص می هایی که بیشترین اهمیت را در گذشته داشته این تحلیل محرك  
محیط پیرامونی کسب  PESTتحلیل . ممکن است تغییر نمایند و چگونه بر سازمان یا کل صنعت اثرگذارخواهند گذاشت

از محیطی که کسب و کار  "تصویر بزرگ"تژیک مناسب براي شناخت دهد و یک ابزار استرا را مورد بررسی قرار می و کار
  .شود  مذکور در آن انجام می

شود مورد  ها و حداقل نمودن تهدیدهایی که بنگاه اقتصادي با آنها مواجه می برداري از فرصت تواند در راستاي بهره این ابزار می
  .استفاده قرار خواهد گرفت

ها و  سازي فرصت تري از زمان را مشاهده نماید و توانایی شفاف تواند افق طوالنی  ادي می، بنگاه اقتص PESTتحیل با یک 
اي  با جستجوي محیط پیرامونی براي دیدن نیروهاي تاثیرگذاري بالقوه به صورت هاله. روي خود را داشته باشد تهدیدهاي پیش

  .را وراي زمان جاري و در ظرف افق آینده تدوین نمایدریزي استراتژیک  تواند فرایند برنامه  در افق، بنگاه اقتصادي می

  
مسائل سیاسی محلی، ملی و بین المللی چگونه و از چه طریقی روي سازمان اثر  )Legal  ,Political( سیاسی و قانونی 

  خواهند گذاشت؟
  قانون گذاري در آینده  -
  المللی   قانون گذاري در عرصه خارجی و بین -
  گذاري  هاي قانونها و فرایند هیات -
  هاي دولت  سیاست -

  
  توانند روي سازمان اثرگذار باشند، کدامند؟ مسائل اصلی اقتصادي ملی و بین المللی که می )Economical(اقتصادي 

  وضعیت اقتصاد داخلی  -



  روندهاي اقتصاد داخلی  -
  اقتصادها و روندهاي خارجی  -
  موضوعات عمومی وضع مالیات  -
  المللی  ي و مالی بینموضوعات تجار -

  
ریزي براي   روندهاي اجتماعی که روي چگونگی فعالیت سازمان اثرگذار هستند، کدامند و در برنامه )Social(اجتماعی  •

  آینده چه معنی خواهند داشت؟
  ي زندگی  روندهاي شیوه -
  مشخصات جمعیت شناختی  -
  هاي رسانه  قضاوت -
  عوامل قومی و مذهبی  -

  
  .تغییر در فن آوري به سرعت روي مزیت رقابتی تأثیر میگذارد )Technological(فن آوري  •
  هاي رقیب  توسعه تکنولوژي -
  تامین مالی تحقیق و پژوهش  -
  وابسته / تکنولوژي هاي مشارکتی -
  ها  حل راه/ جایگزینی تکنولوژي  -

  
  کسب وکار و آینده ما اثرگذار هستند؟مسائل و موارد مربوط به محیط چگونه در  )Environmental(محیط زیست 

  موضوعات اکولوژیکی و زیست محیطی  -

 


