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Treści programowe:
Obszary i metody strategicznej analizy wnętrza przedsiębiorstwa
Bilans strategiczny i analiza kluczowych czynników sukcesu jako przykład ogólnych metod analizy
potencjału strategicznego przedsiębiorstwa
Możliwe obszary zastosowania metod analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa w analizie strategicznej
wnętrza
Uwzględnienie uwarunkowań środowiskowych i społecznych w metodach portfelowych analizy
strategicznej przedsiębiorstwa
Analiza oczekiwań interesariuszy oraz krzyżowa analiza wpływu jako metody uwzględniające
uwarunkowania środowiskowe i społeczne w strategicznej analizie wnętrza przedsiębiorstwa
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Obszary i metody analizy wnętrza przedsiębiorstwa nastawionego na zrównoważony rozwój
• Obszerność zagadnienia, obejmuje wiele obszarów
• Zasoby przedsiębiorstwa wpływają na uzyskiwaną przewagę konkurencyjną – podejście zasobowe
(resource-based view of the firm)
• Metody całościowe, np.:
o Bilans strategiczny
o Analiza kluczowych czynników sukcesu
• Metody wycinkowe
o Metody analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa
o Metody portfelowe
• Metody oceny uwarunkowań środowiskowych i społecznych
o Analiza oczekiwań interesariuszy
o Krzyżowa analiza wpływu
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Bilans strategiczny
• jest metodą systematycznej i wielokryterialnej analizy przedsiębiorstwa obejmującej wszystkie obszary
jego funkcjonowania
• analiza zmierza do określenia silnych i słabych stron badanego przedsiębiorstwa

Analiza kluczowych czynników sukcesu
• polega na ograniczeniu analizy do czynników, które analityk uważa za decydujące o pozycji
konkurencyjnej i perspektywach rozwojowych przedsiębiorstwa
• podstawowa trudność polega na ustaleniu listy kluczowych czynników sukcesu

Obszary analizy zasobów przedsiębiorstwa
• obszary analizy finansowej
• produkcja w przedsiębiorstwie przemysłowym
• gospodarowanie zasobami ludzkimi
• analiza gospodarowania środkami trwałymi
• gospodarowanie materiałami
• aktywa niematerialne
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Metody portfelowe
• zalicza się do nich m.in. macierze BCG, McKinseya, ADL czy Hofera
• narzędzia, służące do wizualizacji strategicznej pozycji przedsiębiorstwa, uwzględniającej posiadany
portfel produktów lub strategicznych jednostek biznesu
• sposoby uwzględnienia uwarunkowań zrównoważonego rozwoju

Analiza oczekiwań interesariuszy
• przyjmuje, że długoterminowy sukces przedsiębiorstwa zależy od znalezienia przez zarządzających
równowagi między interesami poszczególnych interesariuszy
• konieczne określenie istotności zgłaszanych roszczeń dla poszczególnych grup oraz istotności tych
zagadnień dla prowadzonego biznesu

Krzyżowa analiza wpływu
• narzędzie oceny wpływu zmian w otoczeniu biznesowym na ukształtowanie ładu korporacyjnego
• pozwala na przedstawienie w postaci macierzy oddziaływania na różne obszary działalności czy funkcje
przedsiębiorstwa zdarzeń, na które przedsiębiorstwo ma mały wpływ
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