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Strategie zarządzania 

przedsiębiorstw 

Analiza strategiczna 

Zakres tematyczny 

1. Projekt procesu zarządzania strategicznego wybranego przedsiębiorstwa 
składający się z: analizy strategicznej (analiza otoczenia, analiza firmy, ocena 
pozycji strategicznej) i projektowania strategii (generowanie wariantów, ocena 
wariantów, wybór strategii).  

2. Proces podejmowania decyzji menedżerskich w przedsiębiorstwie w oparciu o 
metody wspomagające podejmowanie decyzji tj. Strategiczna Karta Wyników, 
metody probabilistyczne, metody wielokryterialnego podejmowania decyzji, 
sztuczne sieci neuronowe, drzewa decyzyjne czy zbiory rozmyte. 

3. Ustalanie celów i procesy planistyczne  
4. Proces kontrolowania –SKW. 

 

Sektory gospodarcze 

1. Sektor pierwszy:  
rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo. 

2. Sektor drugi: 
 przemysł wydobywczy górnictwo i przetwórczy oraz budownictwo. 

3. Sektor trzeci: 
 transport, łączność, gospodarkę komunalną i mieszkaniową oraz handel. 

4. Sektor czwarty: 
 finanse, ubezpieczenia, marketing i reklamę oraz obrót nieruchomościami. 

5. Sektor piąty:  
ochrona zdrowia, opieka społeczną, edukacja, badania 
naukowe, turystyka i rekreacja, administracja państwowa, wymiar 
sprawiedliwości, policja i wojsko. 
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Elementy projektu 

1. Charakterystyka sektora i przedsiębiorstwa [rys historyczny, przedmiot 
działalności, cele, misja i wizja przedsiębiorstwa] 

2. Analiza strategiczna makrootoczenia [a)prognozy, b)metoda 
scenariuszowa, c)metoda punktacji ważonej] 

3. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa pod względem 
konkurencyjności [model 5 sił Portera] 

4. Analiza strategiczna firmy [a)analiza PEST, b)macierz BCG] 
5. Strategie globalne i transnarodowe [na jakich rynkach i w jakiej formie 

działa przedsiębiorstwo- warianty strategii obsługi rynków zagranicznych: 
eksportowanie, licencjonowanie, patentowanie, franchising, montaż w 
regionie, produkcja w regionie docelowym, filie zagraniczne, joint venture, 
alianse strategiczne, połączenia i przejęcia?] 

6. Strategiczna Karta Wyników [perspektywa finansowa, klientów, rozwoju  
i procesów wewnętrznych] 

7. Wybór strategii [strategie na poziomie przedsiębiorstwa: wzrostu, 
stabilizacji, cięć; strategie na poziomie strategicznej jednostki operacyjnej: 
obrony, analityka, poszukiwawcza, biernej reakcji; strategie konkurencyjne 
Portera: zróżnicowania, niszy rynkowej, przywództwa pod względem kosztów; 
strategie funkcjonalne: marketingowa, produkcyjna, finansowa, zasobów 
ludzkich czy badawczo- rozwojowa]- podsumowanie 

8. Bibliografia 
• A.Stabryła, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, 

Wydawnictwo Naukowe PWN,  Warszawa-Kraków 2002 
• G.Stonehouse, J.Hamill, D.Campbell, T.Purdie: Globalizacja, Strategia i 

zarządzanie, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 2001 
• E.Urbanowska –Sojkin, P.Banaszyk, H. Witczak Zarządzanie 

strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, 2007 
• K.Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1998. 
• W.Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1998. 
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Załącznik 1. Przykładowe metody- wytyczne 

 

Ad.2a. Prognozy- przykład dla sektora gospodarczego II: przemysł 
przetwórczy- odlewnictwo1 

 Przemysł odlewniczy jest można by rzec wszechobecny, a wręcz w wielu gałęziach gospodarki 
niezastąpiony. Ma on to szczególne znaczenie zwłaszcza w motoryzacji, która wykorzystuje około 50 % 
całości światowej produkcji odlewów. Ponad to znaczącymi konsumentami owych produktów jest 
hutnictwo, energetyka oraz transport.  

 Pomimo zauważalnego wypierania starych metod wytwarzania przez nowe technologie, 
odlewnictwo wciąż ma znaczenie strategiczne, czego dowodem jest fakt ciągłego wzrostu produkcji na 
świecie. W Polsce obecnie działa około 400 odlewni, z czego znaczna część w przeciągu ostatnich lat 
została zmodernizowana a ich działalność poszerzona np. o centra obróbcze, co spowodowało znaczną 
poprawę jakości odlewów i umożliwiło ekspansje rynków zagranicznych. Do takiego rozwoju sytuacji 
przyczyniły się w znacznym stopniu uwarunkowania polityczne, a w szczególności wstąpienie Polski do 
Unii Europejskiej. Umożliwiło to bowiem pozyskanie znacznych środków finansowych z budżetu UE na 
rozwój sektora, a co za tym idzie otworzono drzwi do innowacyjnych i kosztownych rozwiązań, które 
wcześniej nie były w zasięgu większości polskich przedsiębiorstw. 

 Obecnie około 50% rocznej produkcji odlewów w Polsce stanowi eksport, co świadczy o 
konkurencyjnej pozycji kraju na rynkach zagranicznych.  

Tab. 1. Najwięksi producenci odlewów 2012 roku. 

  

Źródło: Dane statystyczne udostępnione przez Instytut Odlewnictwa w Krakowie. 

                                                             

 

 

 

 

1 Fajerska A.,Wiśniewska-Szopa M., BąbaL., Filipek T.,Tytko J.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa 
Krakodlew S.A.,2015 
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Wykres 1. Tendencje w produkcji odlewów. 

 

Źródło: Dane statystyczne udostępnione przez Instytut Odlewnictwa w Krakowie 

 

Tab. 2. Trendy w zakresie produkcji odlewów do 2016 roku. 

 

Źródło: Dane statystyczne udostępnione przez Instytut Odlewnictwa w Krakowie. 

 

Tab. 3. Poziom zmian globalnej produkcji odlewów w 2013 roku. 

 

Źródło: Dane statystyczne udostępnione przez Instytut Odlewnictwa w Krakowie. 
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 Analizując powyższe dane należy zwrócić uwagę na wciąż prężnie rozwijający się rynek 
azjatycki, który stanowi duże zagrożenie dla bardziej kosztownej produkcji europejskiej. We wszystkich 
kluczowych obszarach, gdzie konsumowane są odlewy żeliwne obserwuje się tendencje rozwojową. 
Ciekawą rzeczą jest fakt progresji rynku azjatyckiego w sektorach konstrukcyjnych, gdzie jak do 
niedawna przodowały Stany Zjednoczone. Obecnie na dalekim zachodzie nastąpiła stagnacja w tych 
obszarach. Ponad to, zauważalne jest ożywienie rynku energetycznego, co stanowi trend globalny. Jest 
to zapewne podyktowane wciąż zaostrzanymi wymaganiami środowiskowymi i konieczności 
inwestowania w alternatywne źródła energii.  

 Tabela 3 stanowi potwierdzenie faktu konkurencyjności rynków azjatyckich względem Europy 
czy Stanów Zjednoczonych. W 2013 roku zanotowano znaczący wzrost produkcji odlewniczej w Rosji i 
Chinach, co przypuszczalnie jest wynikiem niskich kosztów wytwarzania, które w obecnej sytuacji 
gospodarczej mają kluczowe znaczenie dla nabywców. Zaskakujący jest fakt drastycznego spadku 
produkcji w Wielkiej Brytanii o blisko 35%. W 2014 roku sytuacja ta klaruje sie na podobnym 
poziomie, jest to wynikiem wciąż trwającego kryzysu gospodarczego, z którym większość krajów 
jeszcze się nie uporała.  

 Można przypuszczać, iż w ciągu najbliższych lat sytuacja globalna nie ulegnie znaczącym 
zmianom. Wysokorozwinięte kraje europejskie oraz USA potrzebują jeszcze sporo czasu, aby stanąć na 
nogach, po długim i wciąż trwającym kryzysie gospodarczym. Producenci wschodni świetnie 
wykorzystali ten moment, zdobywając nowych odbiorców na świecie zachęcając ich korzystną ceną. 
Choć jakość ich odlewów wciąż odbiega od produktów z krajów o długiej tradycji odlewniczej, czynnik 
finansowy będzie jeszcze długo odgrywał ważną rolę.   

 W tak rysującej się przyszłości sytuacja KRAKODLEWU jest dość korzystna.  W 2013 roku 
zanotowano wzrost produkcji w Polsce i bardzo prawdopodobnym jest jego utrzymanie w kolejnych 
latach. Wynika to z faktu, iż produkcja w naszym kraju może nie jest najtańsza, jednak koszty 
transportu na terenie UE są znacząco mniejsze przy zachowaniu wciąż wysokojakościowej produkcji. 
Ponad to fakt przygotowania firmy do rozpoczęcia produkcji korpusów elektrowni wiatrowych stanowi 
odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie alternatywnego rynku energetycznego, co jest współbieżne z 
obserwowanymi trendami.  

Wykres 2. Całkowita produkcja budowlana w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej w okresie 2011-

2016 roku. 

 

Źródło: Burda A., Prognozy PMR dla sektora budowlanego w 2016 r. w wybranych krajach Europy Środkowo 

Wschodniej, http://www.pmrconsulting.com/. 
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 Niniejsza  prognoza wskazuje, że w latach 2011-2016 odnotuje się wzrost wartości produkcji 
budowlanej we wszystkich analizowanych krajach z wyjątkiem Polski w 2015 roku. Pomimo znacznego 
ożywienia sektora w Polsce, produkcja budowlana w 2016 r. w najlepszym wypadku zbliży się do 
poziomu notowanego w 2011 r., jednak go nie przekroczy.  

 Sytuacja ta daje nadzieję na wzrost zapotrzebowania na dźwigi samojezdne, do których 
KRAKODLEW produkuje obciążenia. Jako, że 100% produkcji balastów w przedsiębiorstwie stanowi 
eksport sytuacja w kraju nie powinna odbić się znacząco na skali zysków i strat w kolejnych latach. 

Wykres 3. Struktura kosztów produkcji odlewów w Polsce i wybranych krajach świata. 

 

Źródło: Dane statystyczne udostępnione przez Instytut Odlewnictwa w Krakowie 

 

Wykres 4. Kształtowanie się wartości wskaźnika materiałowego od 2011 roku. 

 

 

Źródło: http://oig.republika.pl/ceny_materialow/ceny_materialow_1.htm 
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 Analizując strukturę kosztów produkcji odlewniczej w Polsce w porównaniu z innymi krajami 
można zaobserwować, iż głównym czynnikiem kosztochłonnym jest materiał. Nie stanowi to dobrej 
prognozy na kolejne lata dla omawianego przedsiębiorstwa, gdyż cena surowców jest w znacznym 
stopniu uzależniona od ich dostępności na rynkach krajowych, a właściwe dostępności złóż 
naturalnych, na co nawet polityka rządu nie ma wpływu. Również ze względu na to, iż przemysł ciężki 
w Polsce w dalszym ciągu, pod względem technologicznym jest daleko w tyle, nie ma wystarczającej 
ilości złomu maszynowego, który jest generowany w trakcie ciągłej modernizacji produkcji. Krajowi 
przedsiębiorcy często odkupują wycofane z produkcji niemieckiej maszyny w celu uruchomienia ich na 
polskich liniach, a stare urządzenia nierzadko są udoskonalane i użytkowane przez kolejne lata. 

 Można jednak zaobserwować systematyczny spadek cen złomu o około 12 % od 2012 roku, ma 
to związek z sytuacją gospodarczą na rynkach międzynarodowych. Kryzys ekonomiczny wymusza 
ciągłe obniżanie cen towarów, co dotyka także dostawców materiałów, którzy by utrzymać się na rynku 
zmuszeni są do zejścia z ceny. Jednakże procentowy udział kosztów materiału w cenie końcowej nie 
ulega zmianie i zapewne trend ten utrzyma się przez kolejne lata. W obliczu tej sytuacji KRAKODLEW 
niewątpliwie będzie zmuszony do dalszego obniżenia cen odlewów, by pozostać konkurencyjnym na 
rynku, a co za tym idzie konieczne będzie renegocjowanie kontraktów z dostawcami surowców. 

Wykres 5. Koszty energii elektrycznej w latach 2006-2030. 

 

Źródło: http://www.egospodarka.pl/art/galeria/46413,Sumaryczne-ceny-i-koszty-energii-elektrycznej-w-latach-

2006-2030,3,56,1.html 

  

 Koszty energii elektryczne w produkcji odlewniczej stanowią aż 10% wszystkich kosztów. 
Biorąc pod uwagę kwestie konieczności zakupu praw do emisji CO2 oraz unijne wymogi produkcji 
części energii elektrycznej z „zielonych źródeł”, która wciąż jest mniej efektywna i droższa niż metoda 
tradycyjna, należy założyć, że ceny energii będą nadal rosnąć. Prognozy na najbliższe lata, mówią o 
wzroście tych cen w przedziale od 50 do nawet 90 % od 2014 do 2030 roku. Dodatkowo, za wzrostem 
cen przemawia trwająca konsolidacja branży energetycznej.  

 Dla KRAKODLEWU niestety nie są to dobre wieści, gdyż produkcja odlewów odbywa się w 
przedsiębiorstwie dzięki wykorzystaniu trzech pieców indukcyjnych, które charakteryzują się wysokim 
poziomem poboru energii. Ponad to w 2015 roku firma postawi kolejny piec, niestety oparty na starej 
technologii, co zwiększy znacząco koszty energii elektrycznej. Może to znacząco w płynąć na poziom 
kosztów, a właściwie zwiększyć go o parę punktów procentowych.  
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Wykres 6. Prognozy kursy euro i dolara (październik 2014) 

 

Źródło: GUS, NBP, Bloomberg, ankieta DGP wśród ekonomistów 18 instytucji. 

http://forsal.pl/artykuly/825793,polska-gospodarka-w-2015-roku-zobacz-prognozy-ekonomistow.html 

 

 Ekonomiści spodziewają się, że w nadchodzącym roku będziemy mieli do czynienia z 
umocnieniem złotego tylko w stosunku do euro. Do dolara złoty będzie słabł – w związku z 
przewidywanym zaostrzeniem polityki pieniężnej w USA. W sytuacji jakiej znajduje sie KRAKODLEW, 
umocnienie złotego w stosunku do euro nie jest zjawiskiem korzystnym. Wynika to z faktu, iż aż 95 % 
sprzedaży stanowi eksport, więc dla przedsiębiorstwa korzystny jest trend odwrotny. 

 

Ad.2b. Metoda scenariuszowa  

 Metoda scenariuszowa sektora polega na budowie kilku wariantów scenariuszy przyszłości, 
czyli konstruowaniu logicznego, przypuszczalnego opisu zdarzeń, jakie mogą wystąpić w 
przedsiębiorstwie i w jego otoczeniu w przyszłości, aby określić właściwe cele i przygotować 
odpowiednie strategie działania. 

• Analiza trendów w otoczeniu- przykład 

Tab. 4. Skala ocen 

Siał oddziaływania negatywnego Siła oddziaływania pozytywnego 

-5 -4 -3 -2 -1 +1 +2 +3 +4 +5 

Bardzo 
duża 

Duża Średnia Mała Bardzo 
mała 

Bardzo 
mała 

Mała Średnia Duża Bardzo 
duża 
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Tab. 5 Przykładowa analiza trendów 
Czynniki w otoczeniu Trend Siła wpływu Prawdopodobieństwo 

wystąpienia 0-1 

Ekonomiczne  

Inflacja Wzrost 
Stabilizacja 
Regres 

-3 
+1 
+2 

0,2 
0,4 
0,4 

Bezrobocie Wzrost 
Stabilizacja  
Regres 

-3 
-2 
+4 

0,5 
0,3 
0,2 

Wysokość oprocentowania 
kredytów 

Wzrost 
Stabilizacja  
Regres 

-3 
+2 
+3 

0,5 
0,4 
0,1 

Podatki Wzrost 
Stabilizacja  
Regres 

-4 
+2 
+3 

0,1 
0,8 
0,1 

Społeczne  

Zamożność społeczeństwa Wzrost 
Stabilizacja  
Regres 

+4 
+1 
-3 

0,1 
0,6 
0,3 

Nacisk na ochronę środowiska Wzrost 
Stabilizacja  
Regres 

-3 
+2 
+2 

0,7 
0,2 
0,1 

Reklama Wzrost 
Stabilizacja 
Regres 

+3 
+1 
-3 

0,6 
0,3 
0,1 

Polityczno - Prawne  

Przepisy ekologiczne Wzrost 
Stabilizacja  
Regres 

-3 
+2 
+2 

0,4 
0,4 
0,2 

Nieuczciwa konkurencja Wzrost 
Stabilizacja  
Regres 

-3 
-1 
+3 

0,4 
0,4 
0,2 

„Czarny rynek” Wzrost 
Stabilizacja  
Regres 

-4 
-2 
+3 

0,5 
0,4 
0,1 

Technologiczne  
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Tempo zmian technologicznych Wzrost 
Stabilizacja  
Regres 

+4 
+2 
-4 

0,5 
0,4 
0,1 

 
• należy zbudować 4 scenariusze w oparciu o analizę trendów w otoczeniu:  

o pesymistyczny- tworzy się go wybierając w poszczególnych sferach otoczenia 
ten trend, który ma największy negatywny wpływ na organizację,  

o optymistyczny - tworzy się go wybierając w poszczególnych sferach otoczenia 
ten trend, który ma największy pozytywny wpływ na organizację, 

o najbardziej prawdopodobny - składają się na niego te trendy, które mają 
największe prawdopodobieństwo wystąpienia, niezależnie od potencjalnej siły 
pozytywnego czy negatywnego wpływu, 

o  niespodziankowy -składają się na niego te trendy, które mają najmniejsze 
prawdopodobieństwo wystąpienia, niezależnie od potencjalnej siły 
pozytywnego czy negatywnego wpływu. 

 
 

• przykład scenariusza pesymistycznego 
 

Tab. 6 Przykładowy scenariusz pesymistyczny 

Elementy scenariusza Siła wpływu 

Strefa ekonomiczna 

Inflacja -3 

Bezrobocie -3 

Wysokość oprocentowania kredytów -3 

Podatki -4 

Średnia siła wpływu -3,25 

Strefa społeczna 

Zamożność społeczeństwa -3 

Nacisk na ochronę środowiska -3 

Reklama -3 

Średnia siła wpływu -3 

Strefa polityczno-prawna 

Przepisy ekologiczne -3 

Nieuczciwa konkurencja -3 
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„Czarny rynek” -4 

Średnia siła wpływu -3,3 

Strefa technologiczna 

Tempo zmian technologicznych -4 

Średnia siła wpływu -4 

• podsumowanie- należy zestawić średnią siłę wpływu dla poszczególnych 
stref makrootoczenia (uwaga: graniczne wartości dla poszczególnych stref to 
średnia wartość oddziaływania negatywnego i średnia wartość oddziaływania 
pozytywnego dla poszczególnych scenariuszy). 

Wykres 7. Wykres siły wpływu dla sfery ekonomicznej i technologicznej
2
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2 Kuc M.,Liszka J., Żyra A.: Analiza strategiczna KMC SERVICES Spzo.o.,2013 
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Wykres 8. Zbiorczy wykres siły wpływu dla poszczególnych sfery makrootoczenia
3
 

 
• Etapy metody scenariuszowej 

1. Analiza otoczenia

2. Ustalenie zmiennych 
kluczowych

3. Badania 
retrospektywne

4. Określenie zbioru 
przyszłych zdarzeń

5. Prognozowanie 
wartości zmiennych

6. Pisanie 
scenariusza  

                                                             

 

 

 

 

3 Zybek B. Synowiec M., Paździor A., Zawisza M.:Analiza strategiczna przedsiebiorstwa SKANSKA 
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Ad.2c. Metoda punktacji ważonej 

 Metoda ta jest techniką należącą do analizy preferencji i stanowi uzupełnienie koncepcji pięciu 

sił M. Portera. Pojęcie atrakcyjności sektora zdefiniujemy jako siłę przyciągania danej dziedziny 

gospodarowania (business attractiveness). 

Tab. 7. Skala ocen  

Skala ocen atrakcyjności sektora 

9-10 7-8 5-6 3-4 1-2 

najwyższa wysoka przecietna (w stopniu 
dobrym) 

przecietna (w stopniu 
dostatecznym) 

niewielki stopień ważności 
(przydatności) 

Ocena atrakcyjności sektora metodą punktacji ważonej na przykładzie branży lotniczej przedstawia 

Tab.8.4 

Tab.8. Ocena atrakcyjności sektora metodą punktacji ważonej 

 

Lp. 

KRYTERIUM OCENY 
SEKTORA: 

X - WARTOŚĆ 
KRYTERIUM 

 (1 ÷ 5):  

Y - WAGA 
KRYTERIUM 

 (1 ÷ 3): 

OCENA 
WAŻONA = 

X*Y: 

1. Wielkość rynku 5 3 15 

2. Stopień koncentracji sektora 4 3 12 

3. Ostrość walki konkurencyjnej 4 3 12 

4. 
Groźba pojawienia się 

substytutów 
5 3 15 

                                                             

 

 

 

 

4 Kuźma S.,Łyszczarz A. Kociaba J.:Analiza Strategiczna Pratt & Whitney Tubes, 2013 
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5. Perspektywy rozwoju rynku 5 3 15 

6. 
Możliwość zdywersyfikowania 

działalności 
4 2 8 

7. Wysokość barier wejścia 4 2 8 

8. Sezonowość i cykliczność 5 1 5 

 
SUMA: 90 

Ocena maksymalna, możliwa do uzyskania: 100. 

 Stosując ocenę atrakcyjności sektora metodą punktacji ważonej uzyskano 90 punktów na 100 

możliwych, co pozwala wnioskować, że sektor produkcyjny wytwarzający na potrzeby branży lotniczej 

należy klasyfikować jako atrakcyjny. 

 

Ad3. Model 5 sił Portera 

• Koncepcja 5 sił Portera 

 



Anna Kiełbus 

 

 

15 �  

 
 

• przykład analizy strategicznej przedsiębiorstwa X– 5 sił Portera5 
 

Tab. 9 Atrakcyjność przedsiębiorstwa na podstawie modelu Portera 

Czynniki atrakcyjności 
przedsiębiorstwa: 

BARDZO 
NISKA 

ATRAKCYJNOŚĆ 
BARDZO 
WYSOKA 

1 2 3 4 5 

RYWALIZACJA POMIĘDZY KONKURENTAMI: 

Liczba konkurentów duża     x mała 

Tempo wzrostu popytu w branży niskie     x wysokie 

Koszty stałe wysokie   x   niskie 

Zróżnicowanie produktów między 
konkurentami 

brak    x  silne 

Charakter wzrostu zdolności 
wytwórczych 

stopniowy    x  silnie skokowy 

Znaczenie strategii dla firmy / 
zaangażowanie w branży 

duże / silne  x    małe 

Średnia: 3,83 

BARIERY WYJŚCIA: 

Specjalizacja zasobów wysoka x     niska 

Współzależności strategiczne z innymi 
podmiotami 

silne x     słabe 

Kapitałochłonność dziedziny wysoka x     niska 

Bariery prawne, społeczne, polityczne wysokie  x    niskie 

                                                             

 

 

 

 

5 Kuźma S.,Łyszczarz A. Kociaba J.:Analiza Strategiczna Pratt & Whitney Tubes, 2013 
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Średnia: 1,25 

BARIERY WEJŚCIA: 

Korzyści skali małe     x duże 

Stopień zróżnicowania produktów niskie     x wysokie 

Identyfikacja marek / lojalność 
nabywców 

słaba    x  silna 

Koszt zmiany dostawcy niski    x   wysoki  

Dostępność zaopatrzenia pełna     x  ograniczona 

Dostęp do kanałów dystrybucji łatwy   x   trudny 

Wysokość kapitału początkowego mała      x duża 

Dostęp do nowych technologii łatwy     x trudny 

Bariery prawne i administracyjne brak    x  wysokie 

Efekt doświadczenia słaby     x silny 

Średnia: 3,8 

SIŁA PRZETARGOWA NABYWCÓW: 

Liczba ważnych nabywców mała  x    duża 

Dostępność substytutów wysoka     x niska 

Koszt zmiany dostawcy niski    x  wysoki 

Znaczenie produktu dla nabywców małe     x duże 

Rentowność / dochód nabywcy/ 
wartość użytkowa 

niskie     x wysokie 

Średnia: 4,2 

SIŁA PRZETARGOWA DOSTAWCÓW: 

Liczba ważnych dostawców mała    x  duża 

Dostępność substytutów niska  x    wysoka 
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Stopień zróżnicowania (specjalizacji) 
produktu dostawcy 

wysoki  x    niski 

Znaczenie dostaw dla jakości produktu duże  x    małe 

Znaczenie danej branży dla utargów / 
zysku dostawcy 

małe    x  duże 

Średnia: 2,8 

ZAGROŻENIE ZE STRONY SUBSTYTUTÓW: 

Dostępność bliskich substytutów duża     x mała 

Agresywność i zyskowność dostawców 
substytutów 

duża     x mała 

Tempo zmian w technologii 
wytwarzania 

szybkie    x  Wolne 

Faza cyklu życia sektora późna    x  wczesna 

Średnia: 4,5 

 

 Wnioski: 

1. Przedsiębiorstwo produkcyjne wytwarzające na potrzeby branży lotniczej pod względem 

konkurencji należy ocenić jako atrakcyjne – ocena na poziomie 3,83. Największy wpływ na wynik 

mają m. in. niewielka liczba konkurentów, pomiędzy którymi występuje duże zróżnicowanie 

produktów oraz wysoki poziom wzrostu popytu w branży. 

2. Pod kątem barier wyjścia przedsiębiorstwo nie wydaje się być atrakcyjne. Niska ocena na 

poziomie 1,25 jest efektem wysokiej specjalizacji zasobów, wysokiej kapitałochłonności oraz barier 

prawnych, społecznych i politycznych. 

3. Bariery wejścia uzyskały notę 3,8 co wskazuje na atrakcyjność przedsiębiorstwa w tej 

dziedzinie. Na ocenę w dużej mierze miały wpływ: duże korzyści skali, wysoki stopień 

zróżnicowania produktów, duży kapitał początkowy, ograniczony dostęp do nowych technologii 

oraz silny efekt doświadczenia. 

4. Siła przetargowa nabywców uzyskała ocenę 4,2 co świadczy mocno na korzyść atrakcyjności 

przedsiębiorstwa, między innymi dzięki niskiej dostępności substytutów, dużym znaczeniu 

produktów dla nabywców oraz wysokiej dochodowości i rentowności nabywców. 

5. Siła przetargowa dostawców uzyskała ocenę 2,8. Wpływ na to miały: niska dostępność 

substytutów, wysoki stopień specjalizacji dostarczanych produktów oraz duże znaczenie dostaw 

dla jakości wyrobu finalnego. 
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6. Praktycznie nie istnieje zagrożenie ze strony substytutów – atrakcyjność przedsiębiorstwa pod 

tym kątem została oceniona na 4,5. 

 

• Uwaga: proszę wymienić i ocenić wpływ czynników na konkurencyjność przedsiębiorstwa: 
konkretne substytuty, dostawców, odbiorców, konkurencyjne przedsiębiorstwa. 

 
• Pozycja badanej firmy na rynku – Macierz BCG 

 Macierz BCG (Macierz Boston Consulting Group) jest narzędziem graficznie 

prezentującym możliwości rozwoju przedsiębiorstwa. Na jej podstawie możemy podjąć decyzje 

dotyczące portfela posiadanych produktów. Została stworzona na podstawie dwóch 

zmiennych: stopy wzrostu rynku oraz względnego udziału w rynku badanego produktu lub 

grupy produktów. 

 Konstrukcja macierzy BCG opiera się na obserwacji cyklu życia produktów i badania 

efektu skali, z których wynika, że produkty we wczesnych fazach życia nie generują wysokich 

zysków, ponieważ wymagają dużych nakładów finansowych, a wysoka rentowność jest silnie 

powiązana z dużym udziałem produktu w rynku. 

Wykres 9. Macierz BCG- schemat 
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• Macierz BCG- KRAKODLEW S.A.6 

 Dane wykorzystane do budowy macierzy BCG, są oparte na danych przybliżonych, 

udostępnionych przez firmę KRAKODLEW S.A. 

Tab.10. Dane do macierzy BCG 

Produkt 
(asortyment) 

Względny 
udział w 

rynku 
europejskim 

Udział na 
rynku 

europejskim 

Wzrost 
sprzedaży 

wyrobu w % 

Udział 
wyrobu w 
sprzedaży 
całkowitej  

Udział 
największego 
konkurenta 
(Lintorfer) 

BALASTY 0,6 13% 11% 33% 21% 

WLEWNICE 1,8 11% 9% 46% 6% 

PŁYTY 0,7 2% 1% 11% 3% 

KADZIE 6,0 3% 2% 10% 1% 

 

Według danych udostępnionych przez Instytut Odlewnictwa średnia dynamika wzrostu sektora wynosi 

7,8% (linia pozioma) - Wykres 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

6 Fajerska A.,Wiśniewska-Szopa M., BąbaL., Filipek T.,Tytko J.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa 
Krakodlew S.A.,2015 
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Wykres 10. Macierz BCG dla firmy KRAKODLEW S.A. 

 

 

Linia pozioma - oznacza granicę między rynkiem rosnącym, a rynkiem ustabilizowanym i o 

malejącej dynamice. Powyżej tej linii znajdują się produkty, których sprzedaż jest w badanym okresie 

bardziej dynamiczna niż przeciętna, zaś poniżej- produkty o dynamice mniejszej od przeciętnej, a także 

o dynamice zerowej i ujemnej. 

Linia pionowa - oznacza sytuację, w której analizowana firma ma taki sam udział w rynku jak 

największy dostawca.  Porównanie udziałów  w rynku poszczególnych produktów danej firmy z 

udziałami takich samych produktów konkurentów określa ich pozycję w danym sektorze. 

Gwiazdy – wlewnice. Gwiazdy charakteryzują się wysokim udziałem w rynku oraz wysokim 

potencjałem wzrostu, które zabezpieczą przyszłość. Oznacza to, że przynoszą duży dochód, jednak 

niewielki zysk, ponadto działają w warunkach silnej konkurencji - często są bardzo kapitałochłonne. 

Przedsiębiorstwo powinno dążyć do przekształcenia gwiazd w następną kategorię produktów – „dojne 

krowy”.  

Dojna krowa - kluczowa jednostka strategiczna w firmie. W analizowanym przypadku dotyczy to 

produkcji kadzi. Choć nie charakteryzują się dużym tempem wzrostu, dzięki znacznemu udziałowi w 

rynku zapewniają duży zysk.  Strategia związana z „dojnymi krowami” wiąże się w szczególności 

utrzymaniem ich dominacji.  

GWIAZDA DYLEMAT 

DOJNA 
KROWA 

KULA 
 U NOGI 
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Dylemat (znaki zapytania) - balasty. Są to produkty, których możliwości są trudne do określenia, 

przynoszą przedsiębiorstwu niskie dochody, jednak w dłuższej perspektywie, jeżeli zostaną 

doinwestowane, mogą stać się gwiazdami. Decyzja co do postępowania z dylematami jest bardzo 

trudna i wymaga dogłębnej analizy, firma musi wybrać rozwiązanie, albo przekształcić Dylemat w 

Gwiazdę albo sprzedać go zanim przemieni się on w Psa (kulę u nogi). 

Kula u nogi (psy)- płyty. Te produkty, nie uzyskały znaczącego udziału rynku podczas jego wzrostu. 

Teraz, gdy rynek jest już dojrzały i jego wzrost jest ograniczony, mają bardzo nikłe szanse na skuteczne 

wybicie się. Jednakże z racji, iż asortyment ten ma znaczenie strategiczne i jest ściśle powiązany z 

rynkiem wlewnic, w obecnej sytuacji likwidacja go jest niewskazana. 
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Ad.3.Przykład analizy PEST7 

 Analiza PEST jest narzędziem służącym do badania otoczenia organizacji. Zaliczamy ją do 

analizy makrootoczenia, czyli badania różnorodnych czynników zewnętrznych. Polega ona na zbadaniu 

licznych uwarunkowań, które zarówno rzeczywiście jak i tylko potencjalnie wpływają (lub mogą 

wpływać) na organizację i jej działalność- czynników zewnętrznych organizacji  dotyczących 

uwarunkowań: politycznych, ekonomicznych, społeczno-kulturowych, technologicznych. 

 

Tab.11. PEST - Kreisler Polska S.A. 

 

                                                             

 

 

 

 

7 Kasprzyk J.:Analiza strategiczna Kreisler Polska, 2012 



 

 

Ad 6. Strategiczna Karta Wyników
 
• Strategiczna Karta Wyników

 
 

Ad 6. Strategiczna Karta Wyników 

Strategiczna Karta Wyników- schemat 
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• Strategiczna Karta Wyników- przykład8 
 

Tab.12. SKW- Kirchhoff Polska Sp.zo.o. 

  Cele ogólne Mierniki Cele szczegółowe Inicjatywy 

P
e

rs
p

e
k

ty
w

a
 f

in
a

n
so

w
a

 

• Redukcja kosztów bez 
wpływu na 
zmniejszenie 
wydajności, 

• Zachowanie właściwej 
struktury kapitału, 

• Zwiększenie udziałów 
na rynku, 

• Umocnienie pozycji na 
rynku, 

•  

• Wyniki z raportów 
przedstawianych 
kwartalnie, 

• Powierzchnia 
zajmowanych hal 
produkcyjnych na 
SSE Park Mielec, 

• Procentowy udział 
firmy na rynku, 

• Udział firmy na 
rynkach 
zagranicznych, 

• ROE, 
• Liczba nowych 

klientów, 

• Polepszenie 
wyników 
finansowych o 7.5% 
w stosunku do 
ubiegłego roku, 

• Wzrost udziału 
firmy na rynku 
Polskim o 5%, 

• Wzrost udziału 
firmy na rynku 
zagranicznym o 3%, 

• Pozyskanie 
minimum 2 nowych 
klientów, 

•  

• Zwiększenie 
inwestycji w 
badania rynkowe, 

• Zapewnienie 
pracownikom 
wykorzystania 
umiejętności 
zdobytych 
podczas szkoleń, 

• Wzrost 
kreatywności 
pracowników 
poprzez tworzenie 
otoczenia 
sprzyjającemu 
rozwojowi 
kreatywności, 

•  

P
e

rs
p

e
k

ty
w

a
 k

li
e

n
ta

 

• Utrzymanie wysokiej 
jakości świadczonych 
usług i produktów, 

• Utrzymanie klientów, 
• Wzrost satysfakcji 

klientów, 
• Przyśpieszenie czasu 

realizacji zamówień 
klientów 

• Ilość zgłoszonych 
reklamacji, 

• Badania 
ankietowe, 

• Liczba nowych 
klientów, obrót ze 
stałymi klientami, 

• Tempo 
przyrostów 
klientów, 
satysfakcja 
klientów, udział w 
rynku, 

• Podniesienie 
jakości 
wytwarzanych 
produktów o 3%, 

• Zmniejszenie czasu 
realizacji zamówień 
o 10%, 

• Utrzymanie stałych 
klientów na 
poziomie 90%, 

• Zdobycie 15% 
nowych klientów, 

• Poprawa satysfakcji 
klienta na 
podstawie badań 
ankietowych o 5% 

• Inwestycja w 
szkolenia dla 
pracowników z 
zakresu obsługi 
klienta, 
pozyskiwania 
nowych klientów, 

• Zapewnienie 
rabatów dla 
stałych klientów, 

• Udziały w targach 
krajowych i 
zagranicznych, 

                                                             

 

 

 

 

8 Bonior G.,Jędryka D.,Machnik P.,Skiba E.:Analiza strategiczna Kirchhoff Polska Sp.zo.o. 



Anna Kiełbus 

 

 

25 �  

 
 

P
e

rs
p

e
k

ty
w

a
 p

ro
ce

só
w

 w
e

w
n

ę
tr

zn
yc

h
 

• Automatyzacja 
procesów,  

• Zmodernizowanie 
potencjału 
technologicznego, 

• Usprawnienie sieci 
dystrybucyjnej, 

• Wprowadzenie 
systemu 
informatycznego w 
firmie poprawiającego 
informacji w firmie 
oraz zapobiegania 
redundancji 
dokumentacji, 

• Szybkie wdrażanie 
nowych produktów i 
rozwiązań 
technologicznych 

• Nakłady na 
rozwój nowych 
technologii i 
dystrybucji, 

• Liczba 
zautomatyzowany
ch procesów w 
dziale produkcji, 
liczba działów 
optymalnie 
zinformatyzowany
ch 

• Wzrost 
automatyzacji o 30 
% w ciągu 2 lat, 
Usprawnienie sieci 
dystrybucyjnej o 
min 5 %, 

• Wprowadzenie 
systemu PDM, 

• Wprowadzenie 
oprogramowania 
PEGASUS do końca 
III kwartału 2014r. 

• Wzrost 
informatyzacji o 
40% w ciągu 5 lat 

• Zakup maszyn i 
urządzeń nowszej 
generacji po 
dokładnej 
penetracji rynku i 
zabezpieczeniu 
procesu 
sprzedaży. 
Przeznaczenie 
środków na 
szkolenie 
pracowników z 
zakresu nowych 
systemów 
informatycznych, 

• Zwiększenie 
nakładów 
finansowych na 
IT, 

• Zwiększenie 
środków 
finansowych na 
dział dystrybucji, 
wprowadzenie 
nowych technik 
komputerowych  
w : produkcji, 
logistyce  i 
magazynowaniu 

P
e

rs
p

e
k
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w

a
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o
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o
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• Podniesienie 
wydajności 
pracowników, 

• Zwiększenie inwestycji 
w organizację, ludzi, 
systemy i procedury, 

• Rozwój systemu 
zarządzania, 

• Wprowadzenie 
strategii Lean 
Management 

• Zmniejszenie rotacji 
pracowników, 

 

• Procent dobrych 
jakościowo 
wyrobów 
wytworzonych w 
okresie w 
przeliczeniu na 1 
pracownika 
produkcyjnego w 
(%) 

• Ilość nakładów 
przeznaczonych 
na modernizację 
systemów i 
procedur, 

• Ilość podpisanych 
umów, 

• Ilość złożonych 
wypowiedzeń, 

• Stopień rotacji 
pracowników, 

• Liczba kart 
wyników w 
przedsiębiorstwie, 

• Jednostkowe 
nakłady na 
szkolenie 
pracowników, 

•  

• 15 % wzrost 
dobrych jakościowo 
wyrobów 
Wprowadzenie 
technik 5S, Kaizen, 
Kanban, SMED w 
60% do II kwartału 
2015r. 

• Ułatwienie dostępu 
do informacji dla 
pracowników 
poprzez 
wprowadzenie 
spójnego systemu 
komunikacji do 
końca 2014r., 

• Zmniejszenie 
rotacji 
pracowników w 
stosunku do 
ubiegłego roku o 
15%, 

• Kontrola jakości 
produktu przez 
każdego 
pracownika prod. 
Premie dla 
pracowników 
wyróżniających 
się pomysłowością 
skierowaną na 
technologię, 

• Zwiększenie 
wpływu 
pracowników na 
wyniki w firmie, 

• Możliwość 
awansu dla 
szczególnie 
wyróżniających 
się pracowników, 

• Ograniczenie 
czynników 
sprzyjających 
monotoniczności 
pojawiającej się 
podczas 
wykonywanej 
pracy (rotacja 
pracowników na 
maszynach) 

 


