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 Jednym z podstawowych źródeł informacji, 
które przedsiębiorstwa wykorzystują w procesach 
decyzyjnych, jest ich otoczenie zewnętrzne.   

 Otoczenie, w którym funkcjonuje 
przedsiębiorstwo tworzy system uwarunkowań 
wpływających na warunki do realizacji celów oraz 
weryfikuje przyjęte przez podmioty zadania.  

 Prowadzenie analizy otoczenia pozwala na 
właściwą alokację będących w dyspozycji 
przedsiębiorstwa zasobów  rzeczowych, 
finansowych i ludzkich.  

Otoczenie marketingowe  



 W literaturze przedmiotu występuje szereg 
definicji otoczenia przedsiębiorstwa. Jedno z określeń 
mówi, że: 
 otoczenie jest  to „zbiór zewnętrznych 
aktorów i sił” (aktorów  otoczenia można określić 
jako mikrootoczenie, natomiast siły występujące w 
otoczeniu określane są również jako 
makrootoczenie), które wywierają ujemny lub 
dodatni wpływ na realizację przyjętych celów 
działania przedsiębiorstwa.  
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 Do podstawowych elementów otoczenia zalicza 
się: 
 
mikrootoczenie   makrootoczenie 
 
 Na mikrootoczenie przedsiębiorstwa składają 
się siły działające w bliskim jego otoczeniu, 
które wpływają na zdolność obsługiwania klientów, a 
więc także na jego sytuację. 
 Mikrootoczenie przedsiębiorstwa tworzą:  
 - konkurencja,  
 - dostawcy/pośrednicy, 
 - nabywcy, 
 - społeczności. 
  

Otoczenie marketingowe  



 Makrootoczenie stanowi zbiór czynników 
zewnętrznych w stosunku do przedsiębiorstwa i 
składa się z sił o szerszym zasięgu, wywierających 
wpływ na jego sytuację, oraz na całe mikrootoczenie. 

 Do podstawowych elementów otoczenia w grupie 
„sił” (otoczenia dalszego), które powinny być 
poddawane analizie zalicza się: 

 otoczenie naturalne (przyrodnicze), 

 otoczenie ekonomiczne, 

 otoczenie społeczno-demograficzne-kulturowe, 

 otoczenie technologiczne (techniczne), 

 otoczenie instytucjonalno-prawne (polityczno-
prawne), 
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 Elementy makrootoczenia tworzą dla 
przedsiębiorstwa zbiór zmiennych od niego 
niezależnych. Istniejące warunki przyrodnicze, 
demograficzne, ekonomiczne czy prawne muszą 
być przez nie przyjęte, a jego sprawność 
można mierzyć szybkością i trafnością działań 
przystosowawczych (adaptacyjnych).  
 Z kolei w ramach mikrootoczenia istnieje 
zawsze możliwość wchodzenia w procesy 
negocjacyjne, zawierania umów, kreowania 
opinii, które to działania modyfikują postawy 
podmiotów z mikrootoczenia. Zmienne 
wynikające z oddziaływania mikrootoczenia tworzą 
więc zbiór zmiennych zależnych. 
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PRZEDS.  
Dostawcy 

Nabywcy 

 

 

 

Pośrednicy 

Konkurenci Społeczności 

Społeczności Społeczności 

Społeczności 



 Mikrootoczenie (otoczenie bliższe), 
którego części składowe to: 

- konkurencja – bezpośrednia (oferująca to co my), 
substytucyjna (oferującą substytuty naszych ofert) i 
potencjalna (nic się jeszcze nie dzieje, ale może to 
ulec zmianie) 

- pośrednicy/dostawcy – oferta, asortyment, 
jakość wykonywanych usług, cena, rabaty, kredyt 
handlowy, odległość, transport, systematyczność i 
terminowość dostaw, opinia, wizerunek; 

- odbiorcy – ilość, cena, warunki płatności, 
możliwości finansowe, wizerunek, lokalizacja, koszty 
transportu, image, marka; 

- konsumenci – dochody, potrzeby, upodobania, 
lobby konsumenckie, organizacje praw konsumentów. 

Mikrootoczenie (otoczenie bliższe) 



   
 
Pomiędzy firmą a dostawcami i odbiorcami 
nawiązują się stosunki przetargowe, zaś 
między firmą a konkurentami stosunki 
konkurencyjne. 
 
Konkurenci     Dostawcy/Odbiorcy 
  
   Stosunki        Stosunki 
konkurencyjne    przetargowe   
  Przedsiębiorstwo    
        
      powiązania 

Mikrootoczenie (otoczenie bliższe) 



 Jeżeli przedsiębiorstwo ma mocną pozycję w 
stosunku do konkurentów, wtedy jest pożądanym 
partnerem (odbiorcą, dostawcą) i tym samym może 
dyktować korzystne dla siebie warunki stosunków 
przetargowych.  
 
 
 Jeżeli potrafi wynegocjować sprzyjające 
stosunki przetargowe – jakość, terminy, ceny, 
warunki płatności, drożność kanałów dystrybucji, 
innowacyjność kampanii reklamowych itp., 
dodatkowo umacnia swoją pozycję w stosunku do 
konkurentów i poprawia stosunki konkurencyjne.  

Mikrootoczenie (otoczenie bliższe) 



  Makrootoczenie (otoczenie dalsze)  
*przedsiębiorstwa turystycznego składa się z 5 
bloków:  

 
I. czynniki społeczno-demograficzno-

kulturowych – liczba ludności, przyrost 
naturalny, struktura wiekowa, gęstość 
zaludnienia, wykształcenie,  mentalność, tradycje, 
religia, normy moralne, cechy narodowe, poziom 
urbanizacji, uświadomienie społeczeństwa, cykl 
życia gospodarstwa domowego, potrzeby 

(m.in.: starzenie się społeczeństw, tendencje do zakładania 
rodziny w późniejszym okresie, mniejsza liczebność gospodarstw 
domowych, dominujący model rodziny 2+1, wzrost liczby osób 
samotnych, wzrost liczby małżeństw bezdzietnych, wzrost liczby 
pracujących kobiet, skracanie czasu pracy, wydłużanie urlopów 
wypoczynkowych i wcześniejsze emerytury, wzrost ilości czasu 
przeznaczonego na dodatkową pracę, wzrost liczby 
„dwudochodowych” gospodarstw domowych, zwrot w kierunku 
zdrowego trybu życia, kryzys rodziny)  



 

II. ekonomicznych -  system podatkowy, poziom 
inflacji, stopy procentowe, cła, opłaty, ubezpieczenia, 
wartość krajowej waluty w stosunku do innych walut, 
wzrost gospodarczy, poziom życia, poziom dochodów, 
PKB, PNB, PKB per capita, stopa bezrobocia, etc.  
(m.in.: umiarkowany wzrost gospodarczy w skali świata, pomimo 
mniejszej dynamiki niż wcześniej, pogłębienie się dysproporcji 
między krajami bogatymi a biednymi, coraz częstsze kryzysy 
finansowe w wielu krajach i regionach świata, swoboda 
przepływu kapitału i siły roboczej, liberalizacja i rozwój 
światowego handlu, koncentracja kapitału i globalizacja 
działalności gospodarczej, zjawiska spowolnienia wzrostu 
dochodów realnych społeczeństwa, niskiego poziom oszczędności, 

wysokiego poziom zadłużenia).  

 



III. polityczno-prawnych – ustrój polityczno-
społeczny państwa, partie rządzące, stosunki 
międzynarodowe, zbiór aktów prawnych regulujących 
działalność gospodarczą oraz rozporządzenia 
wykonawcze do nich (ochrona konkurencji, ochrona, 
konsumenta, ochrona przedsiębiorstwa, regulacja 
cen, kontrola promocji i reklamy), silna kontrola przez 
agencje rządowe oraz wzrastająca liczba i znaczenie 
grup interesu. 
 (m.in.: zmiany w Europie Środkowo-Wschodniej, 
postępująca integracja, liberalizacja migracji 
międzynarodowych, ułatwienia paszportowe, celne i dewizowe, 
niestabilna sytuacja polityczna w wielu regionach świata, 
radykalizacja żądań i wzrost znaczenia ruchów etnicznych, 
religijnych, terroryzm  międzynarodowy)  

 

  



IV. technologicznych – postęp naukowo-
techniczny, dostępność do nowych technologii, 
poziom komputeryzacji, zwiększenie się szybkości 
zmian technologicznych, nieograniczone możliwości 
innowacji, wysokie budżety na badania i rozwój. 

(m.in.: automatyzacja i komputeryzacja, rozwój telekomunikacji, 
rozwój systemów informatycznych, rozwój środków transportu 
oraz infrastruktury, np. lotnisk, autostrad, wykorzystanie 
nowoczesnych technologii w codziennym życiu). 



V. naturalnych (przyrodniczych) – zasoby 
surowców naturalnych, flora, fauna, stopień 
zanieczyszczenia środowiska naturalnego, klimat, 
warunki geograficzne, dostępność do zasobów, 
ukształtowanie powierzchni, dostęp do morza. 
Zjawiska niedoboru surowców naturalnych, 
zmieniających się koszty energii, wzrostu poziomu 
zanieczyszczenia środowiska oraz coraz silniejszych 
ruchów ekologicznych. 
(m.in.: kurczące się zasoby środowiska np. zmniejszanie się 
zasobów wody i lasów, wzrost świadomości ekologicznej 
społeczeństwa, troska rządów poszczególnych państw o stan 
środowiska, konflikty wywołane rozwojem wielkich aglomeracji 
zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się, rozwój 
ruchu ekologicznego, a także współpraca międzynarodowa w 
tym względzie).  



Metody wypracowywania decyzji 
marketingowych 
- analiza SWOT 

 



      Analiza SWOT – szeroko stosowana w 
naukach ekonomicznych metoda analizy 
strategicznej i planowania przyszłych działań 
przedsiębiorstwa, kompleksowa metoda 
służąca do badania otoczenia organizacji 
oraz analizy jej wnętrza.  

       Pomocna w konstruowaniu strategii 
marketingowej, określeniu celów 
strategicznych i misji, która określa 
wzajemne powiązania między firmą a 
jej otoczeniem.  



Nazwa SWOT jest akronimem angielskich 
słów:  
 

Strenghts – atuty, silne strony, np. B+R, sieć 
sprzedaży i serwisu, efektywna 
zautomatyzowana produkcja;  
 

Weaknesses – słabości, słabe strony, np. 
silne uzależnienie od jednego produktu, 
rosnące koszty produkcji;  
 

Opportunities – szanse, okazje, np. wzrost 
popytu na produkowane towary, moda;  
 

Threats – zagrożenia, np. wahania kursowe, 
inflacja, wzrost ceł, nasilająca się konkurencja. 



  Analiza SW – analiza 
wewnętrzna dotycząca badania zasobów 
przedsiębiorstwa w celu określenia słabych 
i silnych stron przedsiębiorstwa. 

 

  Analiza OT – analiza 
zewnętrzna dotycząca badania otoczenia 
firmy w celu określenia, zidentyfikowania 
szans i zagrożeń istniejących w tym 
otoczeniu. 



Etapy analizy SWOT: 
 

1. Zidentyfikowanie podstawowych elementów 
otoczenia i wnętrza przedsiębiorstwa ważnych 
z punktu widzenia konkurencyjnego 
oddziaływania przedsiębiorstwa 
W otoczeniu wyróżniamy:  
- czynniki polityczno-prawne 
- czynniki ekonomiczne 
- czynniki społeczno-demograficzno-kulturowe 
- czynniki technologiczne 
- czynniki naturalne 
W przedsiębiorstwie wyróżniamy elementy: 
produkcyjne (usługowe), organizacyjne, finansowe,  
marketingowe, sytuacja prawna przedsiębiorstwa. 



2. Wyróżnienie kryteriów oceny, cech  
charakterystycznych  tych elementów: 
 

Kryteria oceny do zasobów przedsiębiorstwa: 
-czynników produkcyjnych – poziom zaawansowania 
produkcyjnego, nowoczesność produkcji, umiejętności 
pracowników produkcyjnych, wykorzystanie zdolności 
produkcyjnych, elastyczność produkcji; 
-czynników organizacyjnych – system motywacyjny, 
umiejętności kadry zarządzającej, styl kierowania, 
struktura organizacyjna, umiejętności pracowników 
administracyjnych, lokalizacja; 
-czynników finansowych – płynność finansowa,  
koszty produkcji, rentowność, zasoby kapitałowe; 
-czynników marketingowych – wizerunek na rynku, 
udział w rynku, jakość produktów, promocja, poziom 
cen, prowadzenie badań, zaplecze B+R 
-sytuacji prawnej firmy – forma prawna, własność 
gruntów, nieruchomości etc. 



 3. Ustalenie skali ocen kryteriów, np.: <-5,+5>,  

 <-10,+10>, <1, 5>, dokonując oceny 
uwzględnia się sytuację idealną albo 
największego konkurenta.  

  

 4. Ocena poszczególnych elementów otoczenia i 
zasobów firmy. 

  

 5. Analiza uzyskanych wyników i wyciągnięcie 
wniosków.  



mocne strony słabe strony 

szanse MAXI – MAXI MAXI – MINI 

zagrożenia MINI - MAXI MINI - MINI 



 W wyniku oszacowania szans i zagrożeń 
w otoczeniu rynkowym możliwe jest 
zaistnienie czterech sytuacji i 
odpowiadających im przedsięwzięć: 
 

 idealne okazje – przewaga szans; 
 interesy spekulacyjne – gdy szanse są 
duże przy dużych zagrożeniach; 

 interesy ustabilizowane – gdy zagrożenia 
są małe przy małych szansach;  

 przedsięwzięcia kłopotliwe – przewaga 
zagrożeń; 



 Warianty sytuacyjne powstałe w wyniku 
określenia profilu mocnych i słabych stron 
przedsiębiorstwa: 

 

 bezwzględna przewaga – przewaga 
mocnych stron; 

 przewaga oparta na wybranych atutach; 

 sytuacja przeciętna – silne strony = słabym 
stronom; 

 przewaga słabości. 
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Dziękuję za uwagę 


