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Ocena atrakcyjności terytorium metodą refleksji strategicznej

Streszczenie

Artykuł ma charakter metodologiczny. Celem pracy jest ukazanie możliwości 
wykorzystania jednego z etapów metody refleksji strategicznej do oceny wartości 
danego terytorium w aspekcie zaspokojenia potrzeb różnych jego użytkowników. 
Ukazano konieczne modyfikacje realizacji wspomnianego etapu, aby móc go wy-
korzystać do realizacji wskazanego celu. Dla egzemplifikacji technicznej strony sto-
sowania metody, przytoczono wyniki własnych badań w układzie: zasoby powiatu 
tarnobrzeskiego – oczekiwania użytkowników. Interpretując uzyskane wyniki, uka-
zano dużą wartość pozyskanych tą drogą informacji, przydatnych włodarzom danego 
terytorium w procesie decyzyjnym, mającym wzmocnić wartość terytorium.

Słowa kluczowe: metoda refleksji strategicznej, zasoby terytorium, użytkownicy 
terytorium.

Kody JEL: M3, R1, Z3

Wstęp

Samodzielność gospodarcza jednostek terytorialnych1, daje względnie duże i różnorodne 
możliwości działań zwiększających tempo ich rozwoju. Konieczność zmian w sposobie za-
rządzania jednostką terytorialną wynika zarówno z realizacji ustawowych obowiązków, jak 
i zmian uwarunkowań zewnętrznych jego funkcjonowania. Szczególnie postępujące procesy 
globalizacji wymuszają na włodarzach terytorium poszukiwanie takich kierunków działań, 
które podniosłyby poziom ich konkurencyjności. Budowanie konkurencyjnego regionu jest 
procesem długotrwałym i bardzo złożonym. Punktem wyjścia programowania stosownych 
działań powinna być precyzyjna diagnoza stanu „wyjściowego” (szeroko rozumianych za-
sobów) terytorium. Należy rozważyć, na ile posiadane zasoby są w stanie zaspokoić po-
trzeby zgłaszane przez zainteresowanych, nie tylko określonych społeczności lokalnych, 
ale i klientów zewnętrznych. Lista „gości” jest długa. Mogą to być: przedsiębiorcy, tury-
ści, twórcy, nowi mieszkańcy itd. W tym przypadku oferowany zbiór korzyści terytorium 
to swoisty konglomerat różnych przedsięwzięć skierowanych do różnych grup adresatów 
(interesariuszy). Zbiór korzyści jest rozbudowany, ponieważ podejmowane działania przy-
należą do różnych sfer, jak np. gospodarka, inicjatywy społeczne, kultura, sport, edukacja, 
wypoczynek, ochrona zdrowia, dziedzictwo kultury, ekologia, tożsamość danej społeczno-
ści itp. (Domański 1997). 

1  Pod pojęciem „terytorium” rozumie się nie tylko administracyjnie wyodrębnione jednostki, ale i obszary o atrybutach spo-
łeczno-gospodarczych czy przyrodniczych.
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Celem publikacji jest próba ukazania możliwości, jakie daje wykorzystanie jednego 
z etapów metody refleksji strategicznej do oceny szeroko rozumianych zasobów danego 
terytorium w aspekcie zaspokajania potrzeb ujawnianych przez różne podmioty, chcące 
z użyteczności danego terytorium korzystać. Przytoczony fragment analizy ma na celu tyl-
ko ukazanie metodyki postępowania i sposobu interpretowania uzyskanych wyników, a nie 
merytoryczną analizę przedstawionej sytuacji.

Właściwe rozważania zostaną poprzedzone krótką charakterystyką etapu metody reflek-
sji strategicznej, co pozwoli ukazać tkwiące w nim możliwości i ograniczenia, jak i refleksję 
nad potencjalnymi grupami klientów mogącymi korzystać z zasobów danego terytorium.

Metodyka badania relacji potencjał – otoczenie 

Metoda refleksji strategicznej powstała we Francji i została spopularyzowana jako me-
toda zarządzania strategicznego. Jej stosowanie wymaga realizacji następujących etapów: 
analizy otoczenia, analizy potencjału, badania synergii w układzie: potencjał – otoczenie, 
identyfikacji możliwych strategii, wyboru strategii, przełożenia strategii na zbiór działań, 
tworzenie planu operacyjnego (Martyniak 1996).

Uwagi poniższe dotyczą tylko trzeciego etapu dla wersji wyjściowej, ponieważ proce-
dura (po modyfikacjach) realizowana w jego ramach, może zostać wykorzystana do oceny 
możliwości oceny atrakcyjności terytorium dla różnych interesariuszy. 

Trzeci etap metody refleksji strategicznej to badanie synergii w układzie: potencjał – 
otoczenie. Uwzględnia się wytypowane elementy otoczenia i potencjału przedsiębiorstwa 
i analizuje, wykorzystując jako pomocnicze narzędzie tabelę krzyżową. 

Pierwszy krok postępowania, polega na „zapełnieniu” całej tabeli krzyżowej ocenami 
punktowymi2. Tworzy się wszystkie możliwe relacje przez konfrontowanie kolejno poszcze-
gólnych elementów potencjału (tak silnych, jak i słabych stron) z kolejnymi elementami 
otoczenia (tak szansami, jak i zagrożeniami), względnie odwrotnie, w zależności od tego, 
które elementy zostały przyjęte za zmienną niezależną, a które za zmienną zależną. Relacje 
należy ocenić z punktu widzenia przedsiębiorstwa. 

Każdej relacji można przypisać jedną z trzech ocen wartościujących (ocena jakościowa):
1) stan obojętności (neutralności). Oznacza to, że kojarzone zmienne nie pozostają w żad-

nym związku merytorycznym, przyczynowo-skutkowym, a nawet jeśli jest związek to 
tak słaby, że jego urzeczywistnienie nie przyniesie korzyści przedsiębiorstwu;

2) synergia dodatnia, a więc sytuacja korzystna dla przedsiębiorstwa; 
3) synergia ujemna, a więc sytuacja niekorzystna dla przedsiębiorstwa.

Wyróżnione „stany jakościowe” należy wycenić, przez przypisanie ocen punktowych. 
Najefektywniejszym wydaje się być wykorzystanie domkniętego przedziału liczb całkowi-
tych <-2; +2>. 

2  Charakteryzując algorytm postępowania, wykorzystano fragmenty publikacji (Rawski 2002). 
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Należy zsumować wszystkie oceny punktowe znajdujące się w tabeli krzyżowej. 
Uzyskana informacja pokazuje „stan” całego potencjału przedsiębiorstwa na tle otoczenia, 
w którym chce się go wykorzystać, względnie odwrotnie, w zależności od kierunku analizy. 
W przypadku analizy „od wewnątrz do zewnątrz”, gdy suma jest liczbą dodatnią można 
stwierdzić, że potencjał jako całość jest predysponowany do tego, aby przy jego pomocy 
zrealizować przedsięwzięcie (które było podstawą prowadzonej analizy) w otoczeniu tak 
postrzeganym. Gdy suma jest liczbą ujemną można stwierdzić, że potencjał jako całość jest 
nie predysponowany do tego, aby przy jego pomocy w rozpoznanym otoczeniu podjąć się 
realizacji rozważanego przedsięwzięcia. W przypadku analizy „od zewnątrz do wewnątrz”, 
gdy suma jest liczbą dodatnią, można stwierdzić, że otoczenie jako całość pozytywnie wpły-
wa na stan potencjału przedsiębiorstwa. Gdy suma jest liczbą ujemną można stwierdzić, że 
otoczenie jako całość negatywnie wpływa na stan potencjału przedsiębiorstwa. 

Suma elementów danego wiersza tabeli krzyżowej (zakładając wpływ potencjału na 
otoczenie), informuje o tym, w jakim stopniu element potencjału jest predysponowany do 
wykorzystania go w „walce” z otoczeniem postrzeganym jako całość. Im wyższa liczba 
dodatnia, tym element potencjału jest wartościowszy. Suma elementów danej kolumny in-
formuje, na ile potencjał traktowany jako całość jest predysponowany do oddziaływania na 
dany element otoczenia. Im wyższa liczba dodatnia, tym łatwiej oddziaływać potencjałem 
na element otoczenia.

Wiedza uzyskana drogą analizy rozkładów brzegowych stanowić winna podstawę plano-
wania działań operacyjnych. 

Użytkownicy terytorium

Generalnie użytkowników danego terytorium można podzielić na wewnętrznych i ze-
wnętrznych (Szromnik 1997)3. Wewnętrzni użytkownicy to podmioty obecne na danym te-
rytorium: mieszkańcy, w tym przedsiębiorcy, właściciele gospodarstw, działacze społeczni, 
przedsiębiorstwa, związki i stowarzyszenia społeczne, organizacje wyznaniowe i politycz-
ne, a także pracownicy i działacze samorządu terytorialnego, lokalne organizacje i instytu-
cje, pracownicy przedsiębiorstw i instytucji użyteczności publicznej. Relacje łączące tery-
torium z wewnętrznymi użytkownikami związane są z ich satysfakcją, a głównymi celami 
realizowanymi w procesie zarządzania terytorium jest zaspokojenie ich potrzeb.

Użytkownicy zewnętrzni to podmioty zlokalizowane poza danym terytorium, do których 
między innymi można zaliczyć: krajowych i zagranicznych przedsiębiorców, organizacje 
społeczne, pomocowe, lobbystyczne, kluby towarzyskie, eksporterów, turystów i wyciecz-
kowiczów, mieszkańców innych terytoriów, tak potencjalnych osadników, jak i usługobior-
ców, młodzież jako potencjalnych uczniów czy studentów, wysoko wykwalifikowaną spe-
cjalistyczną siłę roboczą, organizacje i agendy rządowe itd. W przypadku zewnętrznych 
użytkowników głównymi celami realizowanymi w procesie zarządzania terytorium jest ich 
„przyciągnięcie” do danej przestrzeni. 

3  W literaturze przedmiotu można znaleźć odmienne propozycje (Kotler, Haider, Rein 1993; Gerard 1997).
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Potrzeby i oczekiwania poszczególnych użytkowników pozostają w różnej interakcji. 
Mogą być względem siebie komplementarne, substytucyjne, neutralne czy konkurencyjne. 
Dla tworzenia spójnych rozwiązań należy uruchomić procesy mające na celu takie uporząd-
kowanie podejmowanych działań (przyjętych dla poszczególnych grup użytkowników), aby 
pojawiły się efekty synergii. Istotne jest więc zidentyfikowanie przynajmniej minimalnych 
oczekiwań formułowanych przez poszczególne grupy użytkowników względem zaspoko-
jenia ich potrzeb oraz ich hierarchizacja z punktu widzenia ważności. Wyróżnienie jednej 
grupy użytkowników w procesie tworzenia dla niej maksymalnej sumy użyteczności (przy 
zaoferowaniu użyteczności pozostałym użytkownikom, spełniającej minimalne oczekiwa-
nia) rodzi różne rozwiązania. Wykorzystanie metody refleksji strategicznej pomoże także 
określić stopień zaspokajania potrzeb poszczególnych grup użytkowników przez dane tery-
torium, jak też określić kierunek i intensywność koniecznych zmian terytorium (jego zaso-
bów), celem zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb.

Zasoby terytorium są przekształcane w określone zbiory użyteczności oferowane w róż-
nym trybie (odpłatnym, częściowo odpłatnym i nieodpłatnym) na zróżnicowanych warun-
kach finansowych, czasowych, prawnych różnym użytkownikom. Ta różnorodność nakazuje 
rozpatrywać całość zasobu terytorium jako zbiór elementów, np. zasobu turystycznego, in-
westycyjnego, mieszkaniowego, socjalnego, handlowo-usługowego, oświatowo-kulturalnego, 
targowo-wystawienniczego, rekreacyjno-sportowego, publicznego itp. (Szromnik 2005). 

Zasoby danego terytorium zawierają w sobie elementy niematerialne (różnego rodzaju 
wartości duchowe) (Szromnik 2007). Do najważniejszych można zaliczyć: obyczaje, kultu-
rę, tradycję, sztukę ludową, język, religię, sławne osobistości związane z terytorium, historię 
terytorium itp. Te elementy z różną intensywnością pojawiają się we wskazanych wyżej ele-
mentach zasobu, stanowiąc ich integralny komponent, co utrudnia tworzenie ostatecznych 
rozwiązań. Są one o tyle ważne, że często stanowią o przewadze konkurencyjnej danego 
terytorium.

W terytorium, jako złożonej jednostce, można wyróżnić dwa typy zasobów (Florek 2006):
 - zasoby funkcjonalne, wyodrębnione według dominującej funkcji, którą spełnia zasób 

(np. turystyczny, inwestycyjny);
 - zasoby przestrzenne, tj. elementarne jednostki przestrzenne, wyodrębnione geograficznie 

względnie administracyjnie (np. gmina, wieś).
Całościowa użyteczność zasobów terytorium jest efektem nałożenia na siebie wyodręb-

nionych części. Relacje między nimi są różnorodne, tworząc w efekcie złożoną wewnętrz-
nie strukturę, zwiększającą się wraz z wielkością terytorium (wzrost liczby i różnorodności 
w obu wymiarach). 

Relacje między zasobami terytorium a jego użytkownikami

Podmiotem decydującym o kierunku działań dotyczących zaspokajania potrzeb użytkow-
ników danego terytorium są jego włodarze. Oni występuje w roli podmiotu przygotowującego, 
organizującego i realizującego całość przedsięwzięć dotyczących zasobów danego terytorium. 
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Jak już wspomniano, użytkowników danego terytorium jest wielu. W tabeli 1 zestawiono 
przykładowo wybranych użytkowników (bez ekspozycji szczegółowych oczekiwań) i za-
soby terytorium rozpisane na poszczególne elementy, przykładowo: turystyczny (hotele, 
gastronomia, walory środowiska, zabytki, tradycja, atmosfera), inwestycyjny (lokale, linie 
technologiczne, działki, grunty rolnicze, siła robocza, technologie), mieszkaniowy (miesz-
kania, domy, działki), handlowo-usługowy (usługi komercyjne), oświatowo-kulturalny 
(edukacyjny, kinowy, teatralny), rekreacyjno-sportowy (imprezy sportowe, turnieje, rajdy, 
usługi), publiczny (usługi publiczne, administracja, komunikacja, usługi zdrowotne). W za-
leżności od potrzeb za składowe zasobów terytorium można np. uznać: image, lokalny klimat 
kulturowy, klimat przedsiębiorczości, zdolność do samoorganizacji i tworzenia sieciowych 
powiązań między różnymi podmiotami, system komunikacyjny i jakość zagospodarowania 
(Markowski 1999). Przenikają one z różną siłą przez wszystkie wymienione funkcjonalne 
elementy, stanowiąc ich integralny komponent.

Tabela 1
Przykładowa tablica do badania relacji zachodzących między użytkownikami 
a zasobem terytorium
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…

suma brzegowa suma ocen 

Źródło: opracowanie własne.

Przed rozpoczęciem oceniania poszczególnych relacji, należy określić kierunek oddzia-
ływania rozważanych elementów na siebie. Przyjmując jako element niezależny użytkowni-
ków, a zasoby terytorialne jako element zależny, można oceniać, w jaki sposób oddziaływa-
nia użytkowników sprzyjają kształtowaniu oczekiwanych „stanów” zasobów terytorialnych. 
Przyjmując jako niezależne zasoby terytorialne, a zależne oczekiwania użytkowników, moż-

handel_wew_4-2-2018.indd   190 23.08.2018   15:45:53



MAREK RAWSKI 191

na oceniać, na ile „wartość” zasobów terytorialnych pozwala realizować oczekiwania użyt-
kowników. Wydaje się, że drugi kierunek analizy jest konieczny do realizacji w pierwszej 
kolejności. Dla takiej analizy obliczona suma wszystkich „wystawionych” ocen badanych 
relacji między poszczególnymi elementami zasobów a oczekiwaniami użytkowników jest 
podstawą do sformułowania oceny wartości zasobów, albo pozytywnej („wartość” zasobów 
terytorialnych sprzyja realizacji oczekiwań użytkowników), albo negatywnej („wartość” za-
sobów terytorialnych uniemożliwia /utrudnia/ realizację oczekiwań użytkowników), albo 
neutralnej („wartość” zasobów terytorialnych ani szczególnie nie sprzyja, ani nie utrudnia 
realizacji oczekiwań użytkowników). Na podstawie uzyskanej oceny, łatwiej jest wskazać 
kierunek koniecznych zmian wartości posiadanych zasobów.

Tabela 2
Wyniki badania możliwości zaspokajania potrzeb turystów i inwestorów zasobami 
powiatu tarnobrzeskiego (fragment dla wybranych elementów)*
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naturalne, czyste 
środowisko przyrodnicze -1 0 -1 0 -2 +2 0 +2 +1 +5 +3

brak rozwiniętej bazy 
turystyczno-rekreacyjnej 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -3 -3

mała aktywność lokalnej 
społeczności 0 -1 0 -1 -2 0 0 -1 0 -1 -3

atrakcyjne walory 
antropogeniczne 0 0 0 0 0 +1 +2 +1 +1 +5 +5

strefa ekonomiczna +1 0 +1 +1 +3 +2 0 0 -1 +1 +4
rozwinięta infrastruktura 
transportowa 0 0 +2 0 +2 0 +1 +1 0 +2 +4

 zasoby pracy 0 +2 0 +1 +3 0 +1 +1 0 +2 +5
uzbrojone tereny pod 
budowę +2 0 +1 0 +3 -1 0 0 0 -1 +2

rozwinięte otoczenie 
okołobiznesowe 0 +1 0 +2 +3 -1 0 +1 0 0 +3

suma +2 +2 +3 +3 +10 +3 +3 +4 0 +10 +20

*Charakter i poziom ocen wynika z informacji uzyskanych od pracowników Urzędu Miasta Tarnobrzega (wy-
wiad nieskategoryzowany). Dla czytelnika, nie wszystkie oceny mogą być oczywiste, ponieważ nie przedstawio-
no „tła”, szczegółowych uwarunkowań kształtowania się rozważanych zmiennych.
Źródło: jak w tabeli 1.
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 Analizę można dezagregować. W granicy można badać relacje oddzielnie pomiędzy 
każdym elementem zasobu terytorialnego a oczekiwaniami formułowanymi względem nie-
go oddzielnie przez każdą grupę użytkowników. W tabeli 2 przykładowo przedstawiono 
fragment efektów badania relacji pomiędzy wybranymi zasobami powiatu tarnobrzeskiego, 
a zidentyfikowanymi oczekiwaniami turystów i inwestorów chcących skorzystać z istnieją-
cych zasobów. Relacje oceniano wykorzystując liczby z przedziału <-2;+2>. 

Suma wszystkich ocen punktowych (por. tabela 2) wynosi +20 punktów. Oznacza to, że 
rozważany zestaw elementów zasobu terytorium zaspokaja oczekiwania jego użytkowni-
ków. Schodząc na niższy poziom analizy można dostrzec, że analizowany zestaw elementów 
zasobu terytorium zaspokaja w takim samym stopniu oczekiwania turystów (suma punktów 
+10), jak i oczekiwania inwestorów (suma punktów +10). Terytorium jest więc w podobnym 
stopniu predysponowane do zaspokajania oczekiwań turystów i inwestorów.

Analizując rozkłady brzegowe można stwierdzić, że szczególnie predysponowane do za-
spokajania oczekiwań obu użytkowników terytorium łącznie są: zasoby pracy (suma punk-
tów +5) oraz atrakcyjne walory antropogeniczne (suma punktów +5). Szczególnie predyspo-
nowane do zaspokajania oczekiwań turystów są: naturalne, czyste środowisko przyrodnicze 
(suma punktów +5) oraz atrakcyjne walory antropogeniczne (suma punktów +5). Elementy 
zasobu terytorium szczególnie predysponowane do zaspokajania potrzeb inwestorów to 
(suma punktów po +3): strefa ekonomiczna, zasoby pracy, uzbrojone tereny pod budowę 
i rozwinięte otoczenie okołobiznesowe. 

Na zaspokajanie oczekiwań łącznie inwestorów i turystów niekorzystnie wpływa brak 
rozwiniętej bazy turystyczno-rekreacyjnej i mała aktywność lokalnej społeczności (suma 
punktów po -3) Dodatkowo zaspokajanie potrzeb inwestorów utrudnia naturalne, czyste 
środowisko przyrodnicze (suma punktów -2), a potrzeb turystów − uzbrojone tereny pod 
budowę (suma punktów -1). Są to elementy zasobu terytorium, które (przy chęci lepszego 
zaspokajania oczekiwań obu użytkowników) należałoby w pierwszej kolejności zmieniać, 
tworząc odpowiednią politykę rozwoju terytorium

Podsumowanie

W świetle zamieszczonych uwag wydaje się, że trzeci etap metody refleksji strategicz-
nej, może być wykorzystany do analizy aktualnego (prognozowanego) stanu relacji wystę-
pujących między elementami zasobu terytorium a zaspokajaniem oczekiwań jego użytkow-
ników. Konieczna modyfikacja oryginalnej wersji etapu metody, aby móc go wykorzystać 
do realizacji oceny wspomnianych relacji, polega na: 
 - uwzględnieniu istotnych dla terytorium elementów jego zasobu,
 - uwzględnieniu istotnych użytkowników terytorium i rozpoznanie ich oczekiwań. 

Wartość prowadzonej oceny relacji metodą refleksji strategicznej polega także na tym, że 
można ją prowadzić w obu kierunkach: analizować możliwości zmian „stanów” elementów 
zasobu, przy założeniu spełniania rozpoznanych (prognozowanych) oczekiwań użytkowni-
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ków, względnie analizować możliwości zmiany oczekiwań użytkowników, przy zachowa-
niu dotychczasowego stanu zasobu terytorium. 

Analizę można prowadzić na różnych poziomach zagregowania. Przytoczony fragment 
analizy pokazuje tak metodykę postępowania, jak i wartość zbioru informacji uzyskanych 
poprzez analizę metodą refleksji strategicznej relacji: elementów zasobu terytorium i ocze-
kiwań jego użytkowników. W szczególności, uzyskane wyniki pozwalają na wybór właści-
wego kierunku polityki rozwoju terytorium.
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Estimation of Territory Attractiveness by the Strategic Reflection 
Method

Summary

This is a methodical article. The aim of this study is to show the possibilities of 
using one of the stages of strategic reflection method as an overall assessment of the 
territory value in the aspect of satisfying the needs revealed by different entities that 
wish to benefit from the territory utilities. There are shown the necessary modifica-
tions to the implementation of this phase of the strategic reflection method, to be 
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able to use it to achieve the stated objective. For exemplification of the technical side 
of this method, a constituent result of their research was presented evaluating the 
potential of the county of Tarnobrzeg, for different target markets, with a particular 
emphasis on tourists. In the discussion of results, the author showed high value of the 
data derived from the application of this method. Data are useful for the authorities 
of the territory in their decision making that should reinforce the value of the area. 

Key words: strategy reflection method, territory resources, users of territories, ter-
ritorial marketing.

JEL codes: M3, R1, Z3

Оценка привлекательности территории по методу стратегической 
рефлексии

Резюме

Статья имеет методологический характер. Ее цель – указать возможности 
использования одного из этапов метода стратегической рефлексии для оценки 
ценности данной территории в аспекте удовлетворения потребностей разных 
ее пользователей. Указали необходимые видоизменения осуществления упо-
мянутого этапа, чтобы использовать его для достижения указанной цели. Для 
экземплификации технической стороны применения метода привели резуль-
таты собственных обследований по схеме: ресурсы Тарнобжегского повята 
– ожидания пользователей. Интерпретируя полученные результаты, указали 
большую ценность полученной таким образом информации, пригодной для 
администрации данной территории в процессе принятия решений, что долж-
но повысить ценность территории.

Ключевые слова: метод стратегической рефлексии, ресурсы территории, 
пользователи территории, территориальный маркетинг.
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