zalacznik nr. 18 / narzedzia oceny strategicznej
Ocena wartosci dziedziny [sektora]
skala wartosci [punktacja]
1
1,5
2
2-8%
30-60%
cykl 5 lat
srednie
srednie
wysoka elastycznosc
srednia
know-how
niestabilne
srednia
mozliwe

kryteria oceny
0,5
przewidywana stopa wzrostu
udzial liderów w rynku
zmiennosc technologii
ryzyko substytucji
bariery wejscia
poziom cen
marza zysku
zródla wartosci dodanej
pewnosc zaopatrzenia
sezonowosc sprzedazy
szanse opanowania nowych umiejetnosci
maksymalna nota
nota okreslona dla sektora / przedsiebiorstwa

< 2%
> 60%
czeste zmiany
wysokie
slabe
wojna cenowa
niska
typowe
niepewne
wysoka
male
33,0
22,0

2,5
3
> 8%
< 30%
cykl > 5 lat
niskie
silne
duzy margines swobody
wysoka
wyjatkowe atuty
pewne
niska
duze
suma:

ocena
2,5
3,0
1,5
2,0
1,5
1,0
2,0
1,5
2,5
2,5
2,0
22,0

67%

zródlo: opracowanie wlasne na podstawie koncepcji opisanej w „STRATEGOR – Strategié, structure, décision, identité. Politique générale d’enterprise”, 2e edition, InterEditions,
Paris 1993.

skala procentowa oceny stopnia atrakcyjnosci rynku
zakres oceny:
min
sektor nieatrakcyjny
sektor o ograniczonej atrakcyjnosci
51%
sektor o umiarkowanej atrakcyjnosci
66%
sektor atrakcyjny
76%
sektor bardzo atrakcyjny
86%

max
50%
65%
75%
85%
100%

zródlo: opracowanie wlasne

Proponowana ocena wartosci dziedziny [sektora] wg przyjetego kryterium =
67% [punkty przyznane: 22 na 33 punkty mozliwe - sektor o umiarkowanej
atrakcyjnosci].

ocena rynku poprzez ocene atrakcyjnosci sektora
Sektor perspektywiczny poprzez obiektywna ocene wartosci dziedziny. Analiza
wskazuje na istniejace, znaczne mozliwosci rozwoju jednostek, glównie
poprzez mozliwosc poszukiwania swoich niszy rynkowych. Brak elastycznosci
cen uslug wskazuje na praktyczny brak mozliwosci uzyskiwania istotnych
zysków bez zwiekszania sprzedazy. Podkreslona jest takze wysoka
kapitalochlonnosc sektora i srednie bariery wejscia, które moga eliminowac z
rynku jednostki slabsze kapitalowo, ale które nie zabezpieczaja przed
wzrostem konkurencji.

Ocena subiektywna konsultanta na
podstawie wiedzy o jednostce.

Profil konkurencyjny
bazowe kryteria oceny
pozycja rynkowa

trendy

5

4

skala oceny
3

2

1

0

[elementy przewagi konkurencyjnej, udzial w rynku]

marka i zakorzenienie rynkowe
[posiadane marki, klasyfikacja potencjalu marki - np. wg metody f-my Interbrand]

bogactwo oferty
[dywersyfikacja produktów i uslug]

kwalifikacje marketingowe personelu
[dynamika rozszerzania rynku zbytu, dywersyfikacja odbiorców]

kompetencje techniczne i opanowanie technologii
[czestotliwosc zmian technologii, stopa inwestycji]

elastycznosc zródel uslug
[szybkosc reakcji na zmiany wymogów rynku, rozszerzanie oferty]

zarzadzanie kosztami
[struktura i dynamika kosztów, udzial kosztów operacyjnych w sprzedazy]

rentownosc i sila finansowa
[wsk.zyskownosci sprzedazy i kapitalu, plynnosc finansowa - przeplywy]
zródlo: opracowanie wlasne na podstawie koncepcji opisanej w „STRATEGOR – Strategié, structure, décision, identité. Politique générale d’enterprise”, 2e edition, InterEditions,
Paris 1993

Ocena pozycji strategicznej przedsiebiorstwa
Miejsce przedsiebiorstwa na rynku wg modelu Arthura D.Little'a
rozwój

wzrost

dojrzalosc

schylek

pozycja konkurencyjna

ROZWÓJ NATURALNY

dominujaca

silna

korzystna

SELEKCJA

slaba

PORZUCENIE
zródlo: 'STRATEGOR...', InterEditions, Paris 1993

faza rozwoju przedsiebiorstwa

marginesowa

Sugerowane umiejscowienie pozycji
rynkowej jednostki zgodne z
przeslankami wynikajacymi z jej
biezacej sytuacji ekonomicznofinansowej.
Ocena pozycji konkurencyjnej
jednostki: dobra pozycja startowa do
umacniania pozycji konkurencyjnej,
potwierdzona zasadnosc realizacji
biezacej strategii rynkowej.

