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Bedrijfstakanalyse

M Concurrentie, bedrijfstakanalyse:
    F In een bedrijfstakanalyse wordt niet alleen
        gekeken naar bestaande aanbieders, maar ook
        potentiële aanbieders ,en ook: partijen die niet
        direct op de(zelfde) markt opereren.

    F Concurrentie moet dus ruim worden bekeken:
        G het concurreren, de mate van concurrentie,
            de intensiteit van concurrentie: -->
            bedrijfstakanalyse; 
        G de concurrentie: de verzamelnaam van alle
            concurrenten, het gedrag van individuele
            concurrenten: --> concurrentieanalyse.
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Bedrijfstakanalyse

M Doel van bedrijfstakanalyse:
    F inzicht verkrijgen in de aantrekkelijkheid van
        de markt, hetgeen te maken heeft met groei-
        perspectieven, investeringsmogelijkheden,
        portfolio-analyses (MABA, BCG);

    F inzicht verkrijgen in kansen en bedreigingen
        vanuit de bedrijfstak (bijv. vanuit meso- en
        macro-omgevingsfactoren), hetgeen onderdeel
        vormt van de SWOT-analyse.



Onderdelen van de bedrijfstakanalyse

Macro-omgeving:

-economisch

-demografisch

-sociaal-cultureel

-politiek-juridisch

-maatschappelijk

-technologisch

Markt:

-marktomvang

-marktgroei

-fase in PLC

-conjunctuur-/

  seizoens-

  gevoeligheid

Bedrijfstak

(-structuur):

-winstgevendheid

-factoren vanuit

  Porter’s 5-krachten

  model
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Bedrijfstakanalyse

M Invloedsfactoren op marktaantrekkelijkheid:
    F macro-omgevingsfactoren, waaronder met
        name branchevariabelen en de bekende
        DESTEP-factoren;

    F geaggregeerde (’samengestelde’) marktfactoren:
        factoren die te maken hebben met de
        marktvraag, waaronder marktgroei;

    F bedrijfstakstructuurfactoren: factoren die de
        intensiteit van de concurrentie op de markt
        bepalen, bijv de verdeling van de macht op de
        markt, de concentratie van concurrentie. 
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Bedrijfstakanalyse

M Invloedsfactoren op marktaantrekkelijkheid:
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Bedrijfstakanalyse

M Bedrijfstakanalyse: macro-omgeving:
    F analyse van de DESTEP-factoren is van belang,
        omdat deze factoren:
        G meestal ook van invloed zijn op alle
            ondernemingen in een bedrijfstak;
        G directe invloed hebben op de marktomvang
            en daarmee op de marktaantrekkelijkheid;
        G ook invloed kunnen hebben op andere
            functionele gebieden in een onderneming,
            zoals inkoop, productie, personeel.  
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Bedrijfstakanalyse

M DESTEP-factoren:
    F Demografische factoren
    F Economische factoren
    F Sociaal-culturele factoren
    F Technologische factoren
    F Ecologische factoren cq. Maatschappelijk
    F Politiek-juridische factoren
   [F Institutionele factoren]

M Al deze factoren zijn bepalend voor de kansen
    en bedreigingen die zich voor de onderneming
    kunnen voordoen.
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Bedrijfstakanalyse

M Bedrijfstakanalyse: macro-omgeving:
    F Macro-economische factoren:
        alle elementen die inkomen en koopkracht
        (’buying power’) van de consument beïnvloeden.
        G Beïnvloedende elementen o.a.:
           - inflatie / deflatie
           - werkgelegenheid (werk vs. werkloosheid)
           - rentepeil / wisselkoersen
           - conjunctuur (economisch klimaat)
           - bruto nationaal product
           - index consumentenvertrouwen
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Bedrijfstakanalyse

M Bedrijfstakanalyse: macro-omgeving:
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Bedrijfstakanalyse

M Bedrijfstakanalyse: macro-omgeving:
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Bedrijfstakanalyse

M Bedrijfstakanalyse: macro-omgeving:
    F Demografische factoren:
        alle elementen betreffende opbouw en samen-
        stelling van de bevolking. 
        G Belangrijke elementen o.a.:
            - bevolkingsomvang
            - bevolkingspiramide
            - vergrijzing / ontgroening
            - aantal en grootte van huishoudens
            - verhouding volwassenen / kinderen
            - verhouding mannen / vrouwen 
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Bedrijfstakanalyse

M Bedrijfstakanalyse: macro-omgeving:
    F Sociaal-culturele factoren:
        Alle sociologische elementen uit de
        samenleving die het koopgedrag van afnemers
        (consumenten) beïnvloeden. 
        G Factoren betreffen vooral normen en
            waarden binnen de maatschappij, zoals:
            - de opvoeding van kinderen
            - samenwonen of trouwen
            - aandacht voor balans in werken en privé
            - verandering in aandacht voor milieu en
               arbozaken  
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Bedrijfstakanalyse

M Bedrijfstakanalyse: macro-omgeving:
    F Politiek-juridische factoren:
        De houding en reacties van individuen,
        instellingen en de overheid die resulteren in
        wetgeving, voorschriften, richtlijnen en
        gedragsregels.
        G Bekende factoren:
            - milieubeleid
            - subsidieregelingen
            - monetair en fiscaal beleid
            - politieke ontwikkelingen in binnen- en
               buitenland
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Bedrijfstakanalyse

M Bedrijfstakanalyse: macro-omgeving:
    F Maatschappelijke factoren:
        Zichzelf oplossende ontwikkelingen in de 
        samenleving die veranderingen in de overige
        macro-omgevingsfactoren geven.
        G Bekende factoren:
            - emancipatiebeweging
            - milieubeweging / klimaat (’ecologisch’)
            - consumentisme (mede door JFK
               geïnitieerde grondrechten van de
               consument: veiligheid, informatie, vrije
               keuze, rechtsvertegenwoordigings-
               mogelijkheid)
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Bedrijfstakanalyse

M Bedrijfstakanalyse: macro-omgeving:
    F Diverse maatschappelijke ontwikkelingen:
        Maatschappelijke trends die voor allerlei
        organisaties en bedrijven van belang kunnen
        zijn: 

F Vergrijzing
F Individualisering
F Professionalisering
F Grensvervaging
F Duurzaamheid

F Multicultiralisering
F Dematerialisering
F Drukker bestaan
F Technologisering
F Milieubewustzijn
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Maatschappelijke trends

M Diverse ontwikkelingen, nader beschouwd:
    F Vergrijzing: de gemiddelde leeftijd is in
        Nederland inmiddels opgelopen van 30,8
        (1950) naar 41,6 jaar (2017).  Ca. 31,7% van
        de Nederlanders behoort tot de groep 55+
        waarvoor service en bedieningsgemak
        zeer belangrijk zijn.
    F Multicultiralisering: ca. 23% van de bevolking
        king is van allochtone afkomst. 
        Naar verwachting zal in 2050  1 op de 3
        Nederlanders van allochtone  -merendeels
        niet-westerse-  afkomst zijn. 
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Maatschappelijke trends

M Diverse ontwikkelingen, nader beschouwd:
    F Individualisering: sterke toename van het
        aantal huishoudens: thans 38% 1-persoons-
        huishoudens, wat zal oplopen tot 44% in 
        2060.  Gevolg: méér huishoudens, méér vraag
        naar allerlei diensten en producten, méér
        verpakkingen, enz.
    F Dematerialisering: verschuiving van concur-
        rentieslag van materieel naar immaterieel, 
        dit doordat producten steeds beter worden. 
        Gevolg: meer accent op immateriële zaken
        zoals merknaam, service, dienstverlening, enz.
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Maatschappelijke trends

M Diverse ontwikkelingen, nader beschouwd:
    F Professionalisering: enorm stijging van
        opleidingsniveau van consumenten. Gevolg:
        meer kritische en mondige houding, en mede
        op basis van toegenomen transparantie door
        internet meer druk op de retailers.
    F Drukker bestaan: de arbeidsparticipatie van
        vrouwen is enorm gestegen. Gevolg: sterk
        toegenomen huishoudens-inkomens, minder
        beschikbare tijd en toch meer verplichtingen.
        Met als gevolg dat mensen minder tijd nemen
        om bij reguliere winkels te oriënteren.  
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Maatschappelijke trends

M Diverse ontwikkelingen, nader beschouwd:
    F Grensvervaging: geografische, en ook 
        (winkel-)conceptmatige grenzen vervagen.
        Mensen komen tegenwoordig overal, en 
        halen uit de hele wereld hun producten in
        huis.
        Winkel- en dienstenconcepten worden steeds
        sneller uit het buitenland gehaald, en
        branchevervaging rukt verder op (mega-
        supermarkten, accountancy, telecom, enz.). 
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M Diverse ontwikkelingen, nader beschouwd:
    F Technologisering: enorme toename (én af-
        hankelijkheid) van technologische producten
        (GSM, flatscreen-TV, internet, etc.), en in 
        álles zijn chips en minicomputers verwerkt
        (Big brother is watching us).
    F Duurzaamheid: consumenten waarderen
        gaandeweg langetermijn belangen voor onze
        samenleving, en eisen van producenten en
        leveranciers dat zij Maatschappelijk Verant-
        woord Ondernemen. Bedrijven vinden dit 
        niet altijd leuk, maar moeten wel.  
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Maatschappelijke trends

M Diverse ontwikkelingen, nader beschouwd:
    F Milieubewustzijn: in 1972 publiceerde de Club
        van Rome (een groep van wetenschappers)
        het rapport ‘De grenzen aan de groei’, over de
        economische groei en de gevolgen voor het
        milieu. 
        Vanaf die tijd is steeds meer zorg en aandacht
        uitgegaan naar de milieuproblematiek:
        wereldolievoorraad, visstand, houtkap,
        stijgende zeespiegel (?), CO2 toename (?),
        enz.
        Organisaties houden hier steeds meer
        rekening mee (People-Planet-Profit). 
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Bedrijfstakanalyse

M Bedrijfstakanalyse: macro-omgeving:
    F Technologische factoren:
        Alle uit de techniek voortkomende elementen
        die marktpartijen binnen een bepaalde branche
        kunnen beïnvloeden: technische
        ontwikkelingen zoals nieuwe of innovatieve
        producten, methoden en systemen die in
        organisaties kunnen worden aangepast. 
        G Allerlei gevolgen, o.a.:
            - veranderingen van productieprocessen
            - nieuwe markten
            - externe vernieuwingen (bijv. infra-
               structuur) 
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Bedrijfstakanalyse

M Bedrijfstakanalyse: macro-omgeving:
    F Technologische factoren:
        G Wanneer voor een technologische ontwik-
            keling een toepassing moet worden gezocht
            (de behoeften van afnemer zijn niet duidelijk
            of ontstaan pas naderhand), spreekt men van
            technology push.  Voorbeeld: Sony Walkman.

        G Wanneer technologische ontwikkeling het
            gevolg is van de reactie op de behoeften van
            afnemers, is er sprake van demand (of:
            market) pull.  Voorbeeld, o.a. ten gevolge van
            de Walkman: de Smartphone.
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Bedrijfstakanalyse

M En tenslotte nog, institutionele factoren:
    factoren die de aanwezigheid en het belang van
    verschillende soorten instituten betreffen
    (waaronder financiële instellingen, overheids- en publiek-
     rechtelijke bedrijfsorganisaties, werkgevers/werknemers-

     organisaties, branche- en beroepsverenigingen, e.d.). Van
    groot belang voor het opereren van organisaties.

    F Voorbeelden van dit soort factoren:
         G hoe een beursgang wordt bereikt 
         G hoe vergunningen worden geregeld
         G hoe een merk wordt geregistreerd
         G hoe een zaak voor de rechter wordt gebracht
         G enz.
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Bedrijfstakanalyse

M Bedrijfstakanalyse: macro-omgeving:
    F Aandachtspunten bij analyse macro-omgeving:
        G Kans of bedreiging (of feit)?
        G Noodzakelijkheid continue analyse (ofwel
            environmental scanning): het voortdurend
            aftasten van de omgeving, maar dan wel
            gericht op relevante factoren (information
            need area’s).
        G Voorspellen en analyseren van scenario’s, 
            vaak in de vorm van worst-case, meest-
            waarschijnlijke, en optimistische scenario-
            uitwerkingen; kan het omgaan met macro-
            ontwikkelingen vergemakkelijken.
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Bedrijfstakanalyse

M Bedrijfstakanalyse: geaggregeerde markt:
    F Marktomvang:
        G Meestal geldt: hoe groter, hoe aantrekklijker,
            vanwege meer omzetmogelijkheden (maar 
            wel vaak meer concurrenten).
        G Met het oog op het kunnen bepalen van
            segmentaties, marktaandelen, e.d. is het
            natuurlijk wel van belang om de markt goed 
            af te bakenen.
        G Van belang is om onderscheid te maken in:
            - served market (de huidige, bediende markt)
            - potentiële markt (wat max. haalbaar is).
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Bedrijfstakanalyse

M Bedrijfstakanalyse: geaggregeerde markt:
    F Marktgroei:
        G Meestal geldt: hoe sterker, hoe meer afzet 
            kan worden verwacht (maar wel toename 
            van meer concurrenten).
        G Naast het analyseren van de huidige
            marktgroei, is het ook belangrijk om inzicht 
            te verkrijgen in de verwachte marktgroei, 
            dit aan de hand van voorspellingen.
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Bedrijfstakanalyse

M Bedrijfstakanalyse: geaggregeerde markt:
    F Marktgroei / PLC:
        G Met het oog op marktgroei is het ook van
            belang om meer inzicht te verkrijgen in de
            PLC’s betreffende productgroepen,
            productvariëteiten en merken. 
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Bedrijfstakanalyse

M Bedrijfstakanalyse: geaggregeerde markt:
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Bedrijfstakanalyse

M Bedrijfstakanalyse: bedrijfstakstructuur:
    F Winstgevendheid:
        G Naast het verkrijgen van inzicht in de winst-
            gevendheid tussen markten, is het ook van
            belang de variabiliteit van de winstgevend-
            heid te (trachten te) analyseren: de mate
            waarin de winstgevendheid in de tijd
            fluctueert. 
            Zo leidt een vraagdaling op markten met
            relatief hoge vaste kosten tot een sterkere
            winstdaling dan op markten met relatief lage
            vaste kosten. 
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Bedrijfstakanalyse

M Bedrijfstakanalyse:

Porter’s 
5-krachtenmodel
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Bedrijfstakanalyse
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Bedrijfstakanalyse

M Bedrijfstakanalyse, ter herinnering: marktvormen!:
    F Belangrijkste marktvormen:
        O  monopolie (homogeen, heterogeen)
        O  (monopsonie)
        O  oligopolie (homogeen, heterogeen)
        O  monopolistische concurrentie
             (= heterogeen polypolie)
        O  volkomen (of volledige) concurrentie
             (= homogeen polypolie)
        O  (polyopsonie)
   ...polie >> aantal aanbieders
    ...psonie >> aantal vragers   
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Bedrijfstakanalyse
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Bedrijfstakanalyse
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Bedrijfstakanalyse



UITTREDINGS-BARRIÈRES
Laag

Laag

Hoog

Hoog

Lage, stabiele
winsten

Hoge, stabiele
winsten

Lage, risico-
volle winsten

Hoge, risico-
volle winsten

TOETREDINGS-
BARRIÈRES
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Bedrijfstakanalyse
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Bedrijfstakanalyse

M Bepaling van de marktaantrekkelijkheid:
    F Verband toe/uittredingsdrempels en winst-
        gevendhaid:
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Bedrijfstakanalyse

M Bepaling van de marktaantrekkelijkheid:
    F Voorbeeld uit een MABA-analyse:


