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Podczas pierwszej debaty strategicznej pracowano nad analizą zasobów wewnętrznych i 

analizą otoczenia zewnętrznego pod kątem szans i zagrożeń. Przeprowadzono tzw. analizę SWOT.

Analiza SWOT stała się podstawą do zidentyfikowania i sformułowania podstawowych problemów i 

zagadnień strategicznych.

Nazwa SWOT jest akronimem angielskich słów Strengths (mocne strony), Weaknesses (słabe 

strony), Opportunities (szanse w otoczeniu), Threats (zagrożenia w otoczeniu). 

Jest ona efektywną metodą identyfikacji słabych i silnych stron organizacji oraz badania szans i 

zagrożeń jakie stoją przed powiatem. SWOT zawiera określenie czterech grup czynników:

 „mocnych stron” – uwarunkowań wewnętrznych, które stanowią silne strony powiatu i które 

należycie wykorzystane sprzyjać będą jej rozwojowi (utrzymać je jako mocne, i na których należy 

oprzeć jej przyszły rozwój);

 „słabych stron” – uwarunkowań wewnętrznych, które stanowią słabe strony powiatu i które 

niewyeliminowane utrudniać będą jej rozwój (ich oddziaływanie należy minimalizować);

 „szans” - uwarunkowań zewnętrznych, które nie są bezpośrednio zależne od zachowania 

społeczności powiatu, ale które mogą być traktowane jako szanse, i przy odpowiednio podjętych przez 

nią działaniach, wykorzystane jako czynniki sprzyjające rozwojowi powiatu;

 „zagrożeń” - uwarunkowań zewnętrznych, które także nie są bezpośrednio zależne od zachowania 

społeczności powiatu, ale które mogą stanowić zagrożenie dla jej rozwoju (należy unikać ich 

negatywnego oddziaływania na rozwój powiatu).

Podczas sesji, jej uczestnicy zostali poproszeni o wskazanie na najważniejsze czynniki i ich 

uszeregowanie wg obszarów analizy. Przeprowadzone wśród uczestników debaty badania ankietowe 

dały możliwość poznania powiatu poprzez pryzmat ich opinii, pozwoliły dodatkowo przybliżyć i 

określić najważniejsze jej problemy. Ankietowani mieszkańcy odpowiadali na pytania, co – ich 

zdaniem – jest mocną stroną powiatu, z jakimi powiat boryka się trudnościami i jak można je 

zwalczać, wykorzystując rysujące się szanse. Respondenci kwantyfikowali również podstawowe 

dziedziny życia społeczno – gospodarczego w rozbiciu na poszczególne cechy.

Wyniki ankiet były podstawą do przeprowadzenia analizy SWOT (mocnych i słabych stron, 

szans i zagrożeń). Analiza dotyczy sytuacji, w jakiej obecnie znajduje się powiat, pozwala 

sformułować koncepcje rozwoju ekonomicznego.

Przedstawiona poniżej analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń jest syntezą 

poszczególnych obszarów życia społeczno-gospodarczego powiatu. Wiele kwestii podnoszonych było 

w sposób nieomal identyczny przez kilka lub nawet kilkanaście osób, można je zatem nazwać 

uniwersalnymi. Wiele zaś było tak szczegółowych, iż można by je traktować jako punkt wyjścia do 

konstruowania już nawet nie celu, a właściwie konkretnego programu operacyjnego lub projektu.

Poniższy zbiór informacji o mocnych i słabych stronach powiatu i stojących przed nim szansach i 

zagrożeniach jest uzgodnioną wypadkową wiedzy o stanie i potrzebach powiatu ułożonych 

przekrojowo (w ramach poszczególnych obszarów życia społeczno - gospodarczego). Niektóre zapisy 
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z powodu swej lakoniczności mogą wydawać się nie do końca czytelne, ale zespół redakcyjny z pełną 

świadomością dokonał takich właśnie rozstrzygnięć.

Analiza SWOT jest kontynuacją i podsumowaniem diagnozy stanu powiatu i w niej znajduje 

uzasadnienie większość rozstrzygnięć.

Najwięcej osób jako główne problemy powiatu wskazało:

 bezrobocie

 budowę sieci kanalizacyjnej

 poprawę stanu nawierzchni dróg i połączeń komunikacyjnych

 ochronę środowiska naturalnego

Na podstawie ankiet ustalono także, co według mieszkańców powiatu należy do jego pozytywnych 

cech. Większość wymieniała:

 korzystne położenie geograficzne i walory krajobrazowe

 tradycje regionu

 współpraca między organizacjami i samorządami

 infrastruktura drogowa

 dobra infrastruktura drogowa

 potencjał ludzki i gospodarczy

Natomiast szanse należy upatrywać w:

 bliskości aglomeracji poznańskiej

 tworzeniu nowych miejsc pracy

 rozwoju budownictwa mieszkalnego

 rozwoju funkcji turystycznych powiatu

 współpracy gospodarczej

Zagrożenia – ich negatywne oddziaływanie na rozwój powiatu - mogą stanowić:

 zanieczyszczenie środowiska naturalnego

 zmniejszenie bezpieczeństwa obywateli

 pogarszające się warunki bytowe ludności

 niestabilne prawo oraz brak jego spójności

Poszczególne elementy analizy SWOT zapisano w sposób hierarchiczny przyjmując, że o 

kolejności (ważności) zapisu decyduje ilość głosów oddanych na każdy z tych elementów przez 

uczestników debaty strategicznej pracujących w pięciu niezależnych grupach. Tak przyjęte 

kryterium oceny oddaje rzeczywisty obraz negatywów i pozytywów wewnątrz, jak i na zewnątrz 

powiatu zapisanych przez lokalnych liderów kreujących rozwój poszczególnych obszarów 

społeczno – gospodarczych.
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