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Analiza strategiczna w praktyce zarządzania firmą - metody, cele 
Analiza strategiczna stanowi system poznawczy, który z jednej strony jest ukierunkowany na badania 
diagnostyczne w sferze zewnętrznej i wewnętrznej firmy, z drugiej zaś systematyzuje cele, zakres 
badania, metody i techniki szczegółowe. 
Części składowe metodyki badań: 

1. Cykl procesu badawczego 
2. Charakterystyka obszaru badań 
3. Metody i techniki szczegółowe 

Analiza strategiczna to postępowanie badawcze, którego celem jest z jednej strony ocena aktualnie 
realizowanej przez przedsiębiorstwo strategii zarządzaniem, z drugiej zaś wytyczenie praktycznie 
możliwych kierunków dalszej działalności. 
Zakres analizy strategicznej można odnieść do obszarów: 

• makrootoczenia 
• sektora 
• firmy 
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Metoda scenariuszowa 
Scenariusz to opis czym firma mogłaby się stać w przewidywanym czasie w przyszłości. 
Składowe procedury opracowania scenariusza wg Ackoffa są następujące: 

• Tło: opis tego, czym są scenariusze, do czego służą i w jaki sposób posługiwanie się nimi 
wchodzi w całokształt procesu planowania. 

• Możliwe warianty przyszłości firmy: rozwinięcie realistycznych, optymistycznych i 
pesymistycznych projekcji odniesienia dla firmy na okres objęty planowaniem 

• Ograniczenia tematów scenariuszy 
• Selekcja tematów scenariuszy 
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Pojęcie luki strategicznej oznacza różnicę między kształtowaniem się funkcji (lub trendu) działalności 
operacyjnej firmy a charakterystyką (trendem) zapotrzebowania jakie występuje w otoczeniu. 
Odmiany luki strategicznej: 

• Pole niedoboru równoległego 
• Pole niedoboru zmiennego 
• Pole niedoboru nadmiaru 

 

 



4 
 

 
 
 

 
 



5 
 

 
 
 
Kluczowe czynniki sukcesu to te, które w zasadniczym stopniu determinują zdolność konkurencyjną 
firmy. 

• Analiza kluczowych czynników sukcesu ma na celu znalezienie odpowiedzi na następujące 
pytania: 

• które z potencjalnych kluczowych czynników (KCS) są mocnymi, a które słabymi stronami 
badanej firmy, 

• jak są zobiektyzowane wagi rozpatrywanych KCS, 
• jak kształtuje się profil mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa w stosunku do lidera, 
• które czynniki muszą ulec zmianie, aby firma osiągnęła znaczną pozycje konkurencyjną, 
• czy porównania dynamiczne wskazują na rozwój formy, 
• czy w porównaniach przestrzennych (branżowych) firma poprawia swoje wyniki i pozycję? 
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Macierz A.D. Little’a (ADL) jest tablicą dwudziestopolową, określoną przez dwie współrzędne: stadia 
rozwoju sektora i pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa. 
Macierz C. W. Hofera jest rozwiązaniem, które łączy cechy macierzy GE i ADL. Jest to tablica o piętnastu 
polach, których współrzędne są następujące:  

• pozycja konkurencyjna strategicznych jednostek gospodarczych 
• stadia cyklu życia produktu 

Macierz portfela technologicznego 
Portfel technologiczny jest zbiorem zastosowanych lub przygotowanych projektów na potrzeby 
działalności firmy. Mogą to być projekty z zakresu B+R lub rozwiązania techniczne o charakterze 
użytkowym. 
 
 
Analiza SWOT stanowi podsumowanie generalnej analizy strategicznej firmy. Jest ona ogólną 
koncepcją, w której dochodzi do opracowania zagregowanej oceny systemu, a więc do ustalenia 
swoistego „salda” efektywności zachowania się badanego podmiotu z uwzględnieniem atrakcyjności 
otoczenia lub płynących zeń zagrożeń. 
 
 
Pojęcie kompleksowej kwalifikacji działalności firmy oznacza zagregowaną ocenę jej potencjału i 
pozycji strategicznej: 

• Ocena kompetencji kluczowych  
• Poziom zorganizowania 
• Kategoryzacja firmy  
• Ranking najlepszych firm 
• Agregatowa ocena poziomu technicznego 
• Zdolność konkurencyjna firmy 
• Zdolność kierowania firmą 
• Agregatowa sprawność działania kierownictwa 
• Finansową zdolność rozwojową 
•  Agregatowa ocena kondycji finansowej 
•  Zdolność kredytowa 
•  Wartość dochodowa (ekonomiczną) przedsiębiorstwa 
•  Wartość księgowa przedsiębiorstwa 
•  Wartość majątkowa przedsiębiorstwa  

 
 
 

Cykl życia produktu 
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Wdrażanie strategii przez: 
STRUKTURĘ – struktura nie tylko wpływa na strategię, ale sama znajduje się pod jej wpływem. 
PRZYWÓDZTWO – Pomyślna realizacja strategii wymaga skutecznego przywództwa. Przywódca musi 
popierać komunikację i motywację oraz pomagać w ukształtowaniu kultury niezbędnej do realizacji 
wytyczonych celów. 
SYSTEMY INFORMACYJNE I KONTROLNE – Menadżerowie formułujący strategię muszą mieć dostęp 
do informacji. Systemy informacyjne są również potrzebne do przekazania celów i decyzji 
strategicznych innym członkom organizacji. 
ZASOBY LUDZKIE – Dla realizacji strategii niezbędne są odpowiednie zasoby ludzkie. Organizacja musi 
mieć właściwych ludzi, odpowiednio wyszkolonych, którzy będą wykonywali plany strategiczne. 
TECHNIKĘ i TECHNOLOGIĘ – Organizacja musi sobie zapewnić odpowiednią technikę i technologię, aby 
skutecznie wdrażać swoje strategie. Właściwa technika obejmuje zakład i sprzęt oraz ukształtowanie 
przepływów roboczych. 
 
 


