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Analiza strategiczna stanowi punkt wyjścia na drodze do opracowania planu strategicznego. Jej 

podstawowym zadaniem jest identyfikacja czynników – zarówno po stronie otoczenia, jak i 

zasobów – mających decydujący wpływ na realizację planowanego przedsięwzięcia. Musi więc 

zawierać opis elementów: 

 makrootoczenia (czynniki polityczne, ekonomiczne, społeczne, technologiczne, 

etyczne), 

 mikrootoczenia (klienci, konkurenci, dostawcy), 

 zasobów będących w dyspozycji przedsiębiorstwa (kadra menedżerska i pracownicy, 

technologia, środki finansowe). 

 

Poprawnie przeprowadzona analiza strategiczna pozwala ocenić ograniczenia występujące po 

stronie otoczenia oraz zasobów, a tym samym wyznaczyć obszar określany mianem planów 

dopuszczalnych.  

Brak choćby jednego planu dopuszczalnego przesądza o niewykonalności planowanego 

przedsięwzięcia. Zaniechanie przeprowadzenia analizy może doprowadzić do sytuacji, w której 

o braku możliwości realizacji przedsięwzięcia przedsiębiorca dowie się dopiero na etapie jego 

wdrożenia, czyli po poniesieniu nakładów inwestycyjnych. 

 

Jedną z najczęściej stosowanych metod prowadzenia analizy strategicznej jest SWOT. Jej nazwa 

jest akronimem czterech angielskich słów: Strenghts, Weaknesses, Opportunities i Threats. 

 

Silnych i słabych stron należy poszukiwać pośród zasobów, a możliwości i zagrożeń w otoczeniu 

przedsięwzięcia. Każdemu z czynników należy też przypisać wagi, z wcześniej ustalonego 

przedziału, określające jego rangę w całym zestawieniu. Należy również różnicować wagę 

każdego z czynników w zależności od czasu jego wystąpienia, podając wagi na „dziś” (czyli stan 

obecny), „jutro” (po wdrożeniu) oraz „pojutrze” (w perspektywie 3–5 najbliższych lat). Przyjęcie 

takiego rozwiązania umożliwi nie tylko ocenę siły wpływu silnych i słabych stron oraz możliwości 
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i ograniczeń na przebieg przedsięwzięcia, lecz pozwoli także przygotować się na zmiany 

warunków funkcjonowania w przyszłości. 

 

Czytelnik może się też spotkać z koniecznością wykonania analizy strategicznej za pomocą 

innych metod, spośród których często stosowane są: TOWS, PESTE czy analiza 5 sił Portera. 

Analiza TOWS różni się od SWOT jedynie większym naciskiem na zagrożenia i możliwości niż na 

słabe i silne strony. Z kolei metoda PESTE ma zastosowanie do identyfikacji czynników 

występujących po stronie makrootoczenia (czynniki polityczne, ekonomiczne, społeczne, 

technologiczne, etyczne). Natomiast sygnały płynące z mikrootoczenia warto analizować, 

stosując model 5 sił Portera. Polega on na ocenie wpływu na przedsięwzięcie następujących 5 

czynników: 

1) możliwości pojawienia się nowych konkurentów (zagrożenia), 

2) siły przetargowej dostawców (duża siła przetargowa dostawców stanowi 

zagrożenie), 

3) siły przetargowej nabywców (duża siła przetargowa nabywców stanowi zagrożenie), 

4) możliwości pojawienia się substytucyjnych wyrobów (zagrożenie), 

5) poziomu rywalizacji między dotychczasowymi konkurentami (silna konkurencja 

stanowi zagrożenie). 

 


