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MgrJarosųawGórski–doktorantwZakųadzieStrategiiiPolitykiGospodarczejWydziaųuNaukEkonomicznych
Uniwersytetu Warszawskiego; przewodniczČcy Komisji Kwalifikacyjnej Konkursu „Teraz Polska Promocja”,
doradcaprezesaFundacjiPolskiegoGodųaPromocyjnego.
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W czasie, gdy dziaųalnoƑđ rozpoczynaųa Fundacja Polskiego Godųa Promocyjnego
(I poų. lat 90. XX w.) – jedna z pierwszych organizacji dedykowanych promocji polskiej
gospodarki – zestawienie sųów „promocja” i „gospodarka” nie niosųo ze sobČ zbyt wielu
konotacji. Nie znano nowoczesnych metod promocji kraju, pojħcie marketingu miejsc nie
funkcjonowaųo w sferze publicznej, zaƑ hasųo „Teraz Polska” byųo nie tylko wyrazem chħci
uruchomienia profesjonalnego narzħdzia promocji krajowej gospodarki, ale przede
wszystkim–próbČpochwaleniasiħpierwszymisukcesamiwolnegorynku.
Obecnie,jakpokazujČchođbybadaniaprzeprowadzonew2009r.,„TerazPolska”jest
Godųem dobrze rozpoznawalnym, kojarzonym z prestiǏem, wysokČ, niezawodnČ jakoƑciČ
nagrodzonych tym symbolem produktów, usųug, a niekiedy gmin, a takǏe z krajowym
pochodzeniem. Mimo niewČtpliwych zasųug Fundacji Polskiego Godųa Promocyjnego dla
popularyzacji idei profesjonalnej promocji gospodarki narodowej, dziƑ równieǏ ponad
wszelkČ wČtpliwoƑđ wiadomo, Ǐe nagradzanie najlepszych produktów i samorzČdów
to o wiele za maųo, aby osiČgnČđ efekt trwaųego wzrostu konkurencyjnoƑci gospodarczej
wwarunkachdynamiczniesiħprzeksztaųcajČcejgospodarkiƑwiatowej.
OdkilkunastulattrwaoǏywionadyskusjapublicznanatematcelów,metodiefektów
marketingunarodowegoPolski.Niemniej,nieudaųosiħdotychczaswypracowađskutecznego
iefektywnegosystemuorganizacjiifinansowaniazadaŷzzakresupromocjiPolskiwƑwiecie
– promocji wizerunku, eksportu, inwestycji, turystyki, kultury, nauki i sportu. Powszechnie
powtarza siħ tezy o potrzebie koordynacji wysiųków i Ƒrodków bħdČcych w dyspozycji
administracji centralnej, samorzČdowej, przedsiħbiorstw i organizacji pozarzČdowych. Jak
dotČd, pomimo – co naleǏy odnotowađ – licznych wysiųków i inicjatyw w tym zakresie
(o których Czytelnik moǏe siħ dowiedzieđ m.in. z niniejszej publikacji) – nie udaųo siħ tego
stanunieuporzČdkowaniailukiefektywnoƑcizmieniđ.
Zdaniem redaktora niniejszego wydania, niezwykle istotnym czynnikiem, który
powinien siħ przyczyniđ do dynamizacji rozwoju idei i stosowania metod marketingu
terytorialnego Polski, jest edukacja w tym zakresie i popularyzacja samej koncepcji
marketingu miejsc. Marketingu miejsc rozumianego nie jako proste, mechaniczne
aplikowanienarzħdzimarketingowychdlacelówpromocjikraju,jegoregionów,produktów
czy osiČgniħđ, ale jako interdyscyplinarne i metodyczne podejƑcie do ksztaųtowania polityki
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gospodarczej w zakresie konkurencyjnoƑci kraju, oparte na wiedzy naukowej, wynikach
badaŷiczerpiČcezdoƑwiadczeŷinnychpaŷstw.
ZtakichprzesųanekzrodziųasiħprzedkilkomalatyideaustanowieniaKonkursu„Teraz
Polska Promocja” – konkursu na najlepszČ pracħ magisterskČ dotyczČcČ promocji Polski.
Inicjatywa wcielona w Ǐycie przez Fundacjħ Polskiego Godųa Promocyjnego, pod licznymi
zaszczytnymi patronatami, w ciČgu trzech lat funkcjonowania zyskaųa status jednego
znajbardziejprestiǏowychkonkursówpracmagisterskich.DoƑđnadmieniđ,Ǐenauroczystej
galifinaųowejIIIedycjikonkursuwgrudniu2009roku,LaureatówwPaųacuBelwederwitali
nie tylko organizatorzy, ale równieǏ ministrowie, przedstawiciele kancelarii Prezydenta RP,
profesorowie uczelni wyǏszych, prezesi instytucji paŷstwowych, dziennikarze. Prawdziwy
dorobek tej inicjatywy to jednak nie splendor, jaki jej towarzyszy, ale przede wszystkim
piħkne postaci mųodych, utalentowanych ludzi, którzy swoje zdolnoƑci spoǏytkowali dla
rozwoju wiedzy o promocji Polski. Efekty tych prac sČ nagradzane w konkursie, a zarazem
zasųugujČnapopularyzacjħ,coniniejszymczynimy.
Prezentowane w tej publikacji artykuųy stanowiČ streszczenie wyników badaŷ
przeprowadzonychprzezautorówpracmagisterskich–Laureatównagródgųównych,nagród
specjalnych oraz wyróǏnieŷ w III edycji Konkursu „Teraz Polska Promocja”. Publikacja
w formie eͲbooka bħdzie odtČd towarzyszyđ kolejnym edycjom konkursu, sųuǏČc
popularyzacjiosiČgniħđLaureatów.
Prace majČ doƑđ szerokČ rozpiħtoƑđ tematycznČ, ale wszystkie w istotny sposób
przyczyniajČsiħdowzrostuwiedzy,któramoǏebyđpraktyczniewykorzystanadlapoprawy
dziaųaŷpromujČcychPolskħwƑwiecie,azarazemstanowiČinspiracjħdladalszychprojektów
badawczych. Czytelnik odnajdzie analizħ przedsiħwziħđ z zakresu dyplomacji publicznej
ibrandingunarodowegozorientowanegonapoprawħwizerunkunaszegokraju,dowiadujČc
siħ, jaki jest ten wizerunek i jak moǏna go aktywnie ksztaųtowađ (prace paŷ Kubery,
PiČtkowskiej i Puchty oraz pana Krowickiego), ale takǏe zapozna siħ z metodycznČ analizČ
klimatu inwestycyjnego samorzČdów (p. Kargul), ze sposobami zarzČdzania atrakcyjnoƑciČ
turystycznČ miejsc (p. Puchata, Wereszko), jak równieǏ z kompleksowym podejƑciem miast
do promocji (p. Kruszka). W publikacji Czytelnik odnajdzie takǏe przekrojowČ analizħ
skutecznoƑci systemu promocji polskiego eksportu (p. Kalinowski) oraz znaczenia rynku
NewConnectifunduszyPE/VCdlarozwojukapitaųowegomaųychiƑrednichfirm(p.Nowik).
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SųowauznanianaleǏČsiħdlaautorów,atakǏedlapromotorówprezentowanychprac,
którzy dostrzegajČ sens podejmowania nieųatwych, ale jakǏe potrzebnych trudów badania
sųabojeszczerozpoznanegotematupromocjikrajuijegoosiČgniħđ.Przekonanyopotrzebie
dalszego zdobywania wiedzy i doƑwiadczeŷ zwiČzanych z promocjČ Polski oraz
o praktycznym efekcie tego wzrostu wiedzy dla dynamizacji rozwoju naszego kraju,
zachħcamdolekturyniniejszejpublikacji.


 redaktornaukowypublikacji
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Konkurs„TerazPolskaPromocja”
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Konkurs na najlepszČ pracħ magisterskČ dotyczČcČ promocji polskiej gospodarki
zostaų zainaugurowany w 2007 roku przez Fundacjħ Polskiego Godųa Promocyjnego,
w ramach ogólnopolskiego programu debaty publicznej „Polski Sukces – Dokonania
iPerspektywy”.PierwszymwspóųorganizatoremKonkursuzostaųaPolskaAgencjaInformacji
i Inwestycji Zagranicznych S.A., zaƑ patronat honorowy objČų Minister Gospodarki. IdeČ
konkursu staųo siħ propagowanie badaŷ nad promocjČ Polski (zwųaszcza promocjČ polskiej
gospodarki),upowszechnianiewiedzyomarketinguterytorialnymizagadnieŷistotnychdla
awansu gospodarczego i cywilizacyjnego Polski. Konkurs sųuǏy równieǏ wspieraniu edukacji
mųodychkadrdlapotrzebmarketingunarodowegonaszegokraju.
W 2009 roku odbyųa siħ III edycja konkursu, który od tego roku nosi tytuų „Teraz
Polska Promocja” – konkurs na najlepszČ pracħ dotyczČcČ promocji Polski. Tematem
konkursu jest szeroko rozumiana promocja Polski – od zagranicznego wizerunku naszego
kraju, przez promocjħ gospodarczČ, a w tym eksport, inwestycje i turystykħ, po promocjħ
produktówǏywnoƑciowych,regionalnych,kultury,czysportu.
WciČgutrzechlatorganizacjikonkursuzyskaųonstatusjednegoznajlepiejznanych,
azarazemnajbardziejprestiǏowychkonkursówpracmagisterskich.Patronathonorowynad
programem„PolskiSukces–DokonaniaiPerspektywy”,któregoczħƑciČjestkonkurs,objČų
PrezydentRzeczypospolitejPolskiej.Wzaszczytnymgroniepatronówhonorowychkonkursu
znaleǍli siħ takǏe: Minister Gospodarki, Minister Spraw Zagranicznych, Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Minister Sportu i Turystyki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
orazNarodowyBankPolski.PartneramihonorowymikonkursusČ:UniwersytetWarszawski,
SzkoųaGųównaHandlowa,SzkoųaGųównaGospodarstwaWiejskiegoatakǏePolskaAkademia
Nauk. Konkurs organizowany przez Fundacjħ, PolskČ Agencjħ Informacji i Inwestycji
Zagranicznych S.A., PolskČ Agencjħ Rozwoju PrzedsiħbiorczoƑci i PolskČ Organizacjħ
TurystycznČ wspierajČ równieǏ Partnerzy: Wydziaų Nauk Ekonomicznych i Wydziaų
ZarzČdzania Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii
Nauk, Gieųda Papierów WartoƑciowych w Warszawie S.A., Deutsche Bank PBC S.A. oraz
Brief4Poland.
Informacje o konkursie (o inauguracji kolejnych edycji oraz o jego wynikach,
ogųaszanych tradycyjnie w grudniu na uroczystej gali) trafiajČ do mediów ogólnopolskich,
studenckich i regionalnych, sČ szeroko dostħpne w Internecie (zwųaszcza w serwisach
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studenckich) a rolħ patrona medialnego konkursu sprawuje TVP Info. Przede wszystkim
jednak róǏnorodne materiaųy promocyjne – listy eͲmailowe, informacje prasowe, ulotki
i plakaty – trafiajČ do uczelni publicznych i niepublicznych w caųej Polsce, w tym
doorganizacjistudenckichorazdopromotorówpracmagisterskich.
W konkursie sČ do wygrania atrakcyjne nagrody pieniħǏne – fundusz nagród
gųównych wraz z nagrodami specjalnymi ufundowanymi przez patronów honorowych
wyniósųwIIIedycjiokoųo50tysiħcyzųotych.PonadtoLaureacimogČbyđnagrodzenistaǏami
ipraktykamiorazmoǏliwoƑciČpublikowaniafragmentówpracmagisterskich.
Nad wyųonieniem Laureatów czuwajČ: Komisja Kwalifikacyjna (bada zgodnoƑđ prac
zregulaminemkonkursuiichpoziommerytoryczny),KomisjaEkspertów(dokonujerecenzji
prac – kaǏda praca uzyskuje dwie recenzje) pod przewodnictwem Prof. dr hab. Krzysztofa
OpolskiegoorazKapituųaKonkursu(gųosujenadwyboremLaureatów,napodstawiewyników
recenzji) pod przewodnictwem Prof. dr hab. Alojzego Nowaka. Ponadto, funkcjħ ciaųa
doradczego i programowego peųni Rada Konkursu kierowana przez Prof. dr hab. Michaųa
Kleibera.
Do III edycji konkursu (w 2009 r.) zostaųo zgųoszonych 40 prac magisterskich. Prace
zbieǏne regulaminowo z tematykČ konkursu dotyczyųy gųównie kwestii wizerunku Polski
w Ƒwiecie, dobrych praktyk w promocji Polski, zagadnieŷ zwiČzanych z promocjČ
(m.in.turystycznČ)miastiregionów,atrakcyjnoƑciinwestycyjnejmiejsc,promocjieksportu,
problematykirozwojugospodarczegoPolskiorazinstytucjipolskiegorynkukapitaųowego.
W 2009 roku przyznano trzy nagrody gųówne, nagrody specjalne: Ministra
Gospodarki,MinistraSprawZagranicznych,MinistraSportuiTurystyki,NarodowegoBanku
PolskiegooraztrzywyróǏnienia.JednoczeƑnieodstČpionoodprzyznanianagródspecjalnych:
MinistraKulturyiDziedzictwaNarodowegoorazMinistraRolnictwaiRozwojuWsi,zuwagi
nabrakdobrychpracwzakresietematycznymww.nagród.NagrodzoneiwyróǏnioneprace
(ųČcznie10)zostaųywydanewpostacizbioruartykuųówwczasopiƑmienaukowymWydziaųu
ZarzČdzania UW oraz jako wydawnictwo elektroniczne Fundacji Polskiego Godųa
Promocyjnego(niniejszyeͲbook).
UroczysterozstrzygniħciekonkursuodbyųosiħpodczasgaliwPaųacuBelwederwdniu
7grudnia2009r.,braliwnimudziaųopróczLaureatówiichGoƑcirównieǏprzedstawiciele
patronówipartnerów,orazmediów.GalazostaųapoųČczonazkonferencjČ„PromocjaPolski

8

– wyzwania dla nauki i praktyki”, podczas której przedstawiciele uczelni i administracji
paŷstwowej zastanawiali siħ nad obecnČ sytuacjČ w zakresie promocji Polski oraz roli
edukacjimųodzieǏywwykorzystaniupotencjaųupromocyjnegokraju.
W trakcie gali organizatorzy ogųosili poczČtek IV edycji konkursu na najlepszČ pracħ
magisterskČ dotyczČcČ promocji Polski. W czwartej i kolejnych edycjach przedsiħwziħcia
rosnČđ bħdzie skala jego promocji oraz oddziaųywania edukacyjnego i popularyzatorskiego.
RozwójinicjatywypotwierdzajejpraktycznČprzydatnoƑđ,jestefektemuznaniadlaniejprzez
corazliczniejszeinstytucje.


LAUREACIIIIEDYCJIKONKURSU(2009):


INAGRODAGBÓWNA

Laureatka:AleksandraPuchta
Tytuųpracy:Rolainternetuwksztaųtowaniuwizerunkupodmiotówmiħdzynarodowych
Uczelnia:UniwersytetWarszawski
Opiekanaukowa:drAgnieszkaBógdaųͲBrzeziŷska

OLaureatce:

Absolwentka Instytutu Stosunków Miħdzynarodowych UW i ZarzČdzania SGH.
DoƑwiadczenie marketingowe zdobywaųa w agencji reklamowej i firmie branǏy FMCG.
Laureatka gry biznesowej Trust by Danone 2009. Interesuje jČ zastosowanie strategii
marketingowychwobszarzedyplomacjipublicznejikulturalnej.
Od kilku lat tworzy projekty zwiČzane z animacjČ kultury, specjalizuje siħ
w projektowaniu innowacyjnych narzħdzi edukacyjnych, szczególnie gier miejskich.
Wspóųpracowaųaztakimiinstytucjamijak:MuzeumPowstaniaWarszawskiego,SFBusiness
CentreClub,CentrumMyƑliJanaPawųaII,EuropejskieForumStudentówAEGEEͲWarszawa.
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Obecnie realizuje projekty edukacyjne dla Pracowni Gier Szkoleniowych. MiųoƑniczka
Warszawy.Wwolnymczasiezapalonauczestniczkagiermiejskich.

Opracymagisterskiej:
Zjawisko coraz powszechniejszej reprezentacji paŷstwa w internecie moǏna uznađ
zaprzejawnowejjakoƑciwdyplomacjipublicznej.Rozszerzaonozasiħgjejwpųywów,czyni
bardziej skutecznČ i umoǏliwia nawiČzanie dialogu z odbiorcČ. JednoczeƑnie wymusza
dostosowanie przekazu do Ƒrodowiska internetu oraz wysokČ konkurencyjnoƑđ w obliczu
jegodemokratycznegocharakteru.
Przedmiotem pracy jest szeroko rozumiana rola internetu w dziaųaniach
podejmowanych w ramach dyplomacji publicznej paŷstw, ze szczególnym uwzglħdnieniem
ksztaųtowania wizerunku paŷstwa. Analizie poddano kampanie wizerunkowe paŷstw
prowadzone w internecie, jak równieǏ dziaųania prowadzone na bieǏČco. W celu
przedstawienia reprezentatywnych dziaųaŷ skupiono siħ na czterech paŷstwach: Nowej
Zelandii, Korei Poųudniowej, Republice Poųudniowej Afryki oraz Polsce. Pozwoliųo
tonaodnotowaniekluczowychtrendówzauwaǏalnychwobecnoƑcipaŷstwwglobalnejsieci
komputerowej, jak równieǏ ocenħ jej znaczenia dla procesu ksztaųtowania wizerunku
paŷstwa. Celem pracy byųo dokonanie subiektywnego przeglČdu najciekawszych praktyk,
które pozwoliųyby na ocenħ znaczenia roli internetu w dyplomacji publicznej Polski oraz
sformuųowanie stosownych rekomendacji w obliczu zbliǏajČcego siħ sprawowania
PrezydencjiorazorganizacjiEuro2012.


IINAGRODAGBÓWNA

Laureatka:IlonaEwelinaKargul
Tytuų pracy: Analiza klimatu inwestycyjnego dla inwestycji zagranicznych w gminach
podregionupoznaŷskiego
Uczelnia:SzkoųaGųównaGospodarstwaWiejskiegowWarszawie
Opiekanaukowa:drArkadiuszGralak
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OLaureatce:
Absolwentka

interdyscyplinarnych,

inǏynierskich

i

magisterskich

studiów

na Miħdzywydziaųowym Studium Gospodarki Przestrzennej Szkoųy Gųównej Gospodarstwa
WiejskiegowWarszawie.OdbyųapraktykistudenckiewjednostcesamorzČdulokalnegooraz
praktyki zawodowe w zakresie planowania przestrzennego (w Biurze Planowania Rozwoju
Warszawy SA), gdzie miaųa okazjħ zdobyđ praktycznČ wiedzħ z szeroko pojħtej gospodarki
przestrzennej. Przez caųy okres studiów otrzymywaųa stypendium naukowe. O wyborze
tematupracyzdecydowaųozainteresowaniemoǏliwoƑciamiwųadzlokalnychwstymulowaniu
rozwoju gospodarczego JST, w szczególnoƑci w zakresie marketingu terytorialnego.
Interesuje siħ takǏe branǏČ nieruchomoƑci. Studentka studiów podyplomowych z wyceny
nieruchomoƑci,wprzyszųoƑciplanujepoųČczyđrozwójzawodowyzdalszČnaukČ.

Opracymagisterskiej:
Gųównym celem pracy magisterskiej byųa ocena klimatu inwestycyjnego dla
inwestorów zagranicznych w gminach podregionu poznaŷskiego. Do pomiaru klimatu
inwestycyjnego wykorzystano syntetyczny wskaǍnik klimatu inwestycyjnego. WskaǍnik ten
jest miarČ agregatowČ, majČcČ postađ Ƒredniej waǏonej ze wskaǍników czČstkowych.
Do obliczenia wskaǍnika syntetycznego wykorzystano 9 wskaǍników czČstkowych. Z kolei
do pomiaru kaǏdego ze wskaǍników czČstkowych zastosowano zmienne diagnostyczne,
bħdČce najczħƑciej wskaǍnikami intensywnoƑci. Na podstawie przeprowadzonej analizy
porównawczej stwierdzono znaczne zróǏnicowanie badanych gmin pod wzglħdem jakoƑci
klimatu inwestycyjnego. Za szczególnie istotny czynnik sukcesu gmin w pozyskiwaniu
inwestorów zagranicznych uznano aktywnoƑđ wųadz lokalnych. Czynnik ten poddano
szczegóųowej i wielokryterialnej analizie i ocenie. Najkorzystniejszy klimat inwestycyjny
wykazywaųy gminy dysponujČce profesjonalnie przygotowanymi ofertami inwestycyjnymi,
prowadzČce aktywnČ dziaųalnoƑđ informacyjnČ. Wnioski wynikajČce z przeprowadzonej
analizy wskazujČ na kluczowe znaczenie, kompleksowego zagospodarowania terenów
inwestycyjnych typu „greenfield” i „brownfield”, a takǏe profesjonalnych dziaųaŷ
marketingowychwzakresieprzygotowania,dystrybucjiipromocjiofertinwestycyjnychoraz
aktywnejobsųugiinwestycyjnej.
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IIINAGRODAGBÓWNA

Laureatka:AgataKruszka
Tytuųpracy:AnalizadziaųaŷmarketingowychWarszawynatleinnychmiasteuropejskich.
Uczelnia:SzkoųaGųównaHandlowawWarszawie
Opiekanaukowa:drTeresaTaranko

OLaureatce:
Agata Kruszka urodziųa siħ 15 kwietnia 1983 roku w Warszawie. Jest absolwentkČ
Szkoųy Gųównej Handlowej na kierunku Marketing i ZarzČdzanie oraz Politechniki
WarszawskiejwKolegiumNaukSpoųecznychiAdministracji,atakǏestypendystkČprogramu
ErasmuszrealizowanegowUniversitáCommercialeLuigiBocconiwMediolanie.
Jej dotychczasowe doƑwiadczenie zawodowe zwiČzane byųo przede wszystkim
z obszarem analizy i badaŷ marketingowych, natomiast zainteresowania naukowe dotyczČ
takich dziedzin rozwoju lokalnego jak marketing, zarzČdzanie centrami miast (TCM) oraz
rewitalizacjaprzestrzenipoprzemysųowych.
MiųoƑniczkapodróǏy,Ǐeglarstwa,tangaikuchniwųoskiej.Opróczpolskiego,posųuguje
siħbieglehiszpaŷskim,wųoskimiangielskim.

Opracymagisterskiej:
InspiracjČ dla pracy magisterskiej pt.„Analiza dziaųaŷ marketingowych Warszawy
na tle innych miast europejskich” byų pobyt autorki w 2007 roku w Mediolanie, mieƑcie
przygotowujČcym siħ intensywnie do konkursu o przyznanie praw do organizacji Expo2015.
Rozmach, a jednoczenie spójnoƑđ dziaųaŷ marketingowych, skųoniųy autorkħ do postawienia
pytania o efektywnoƑđ wykorzystania tychǏe narzħdzi, a takǏe o ich znaczenie w procesie
budowyprzewagikonkurencyjnejprzezeuropejskiemiasta.
Wefekcieposzukiwaŷpowstaųapracamagisterska,bħdČcawzamierzeniusyntetycznČ
prezentacjČ wniosków pųynČcych z opracowaŷ naukowych (rozdziaų I), analizy najlepszych
praktyk na przykųadzie Berlina i Barcelony (rozdziaų II) oraz metodologicznego zestawienia
dotychczasowych dziaųaŷ marketingowych dla Warszawy (rozdziaų III). Dodatkowo, intencjČ
autorkibyųozasygnalizowaniemoǏliwychkierunkówprzyszųychdziaųaŷmarketingowychoraz
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koniecznoƑci ich uspójnienia za pomocČ strategii marketingowej zaakceptowanej przez
wszystkiezainteresowanepodmioty(rozdziaųIV).
UnikatowoƑđ pracy zwiČzana jest z prezentacjČ wniosków pųynČcych ze szczegóųowej
analizydziaųaŷwųadzmiejskichWarszawy,BerlinaiBarcelonyprzeprowadzonejnapodstawie
literaturyobcojħzycznej,rozmówzespecjalistamiprojektujČcymidziaųaniamarketingowedla
miastorazobserwacjiwųasnej.


NAGRODA MINISTRA GOSPODARKI DLA NAJLEPSZEJ PRACY MAGISTERSKIEJ DOTYCZCEJ
TEMATYKIPROEKSPORTOWEJIPROINWESTYCYJNEJ

Laureat:PiotrKrowicki
Tytuųpracy:DyplomacjapublicznaibrandingnarodowywsųuǏbiepozytywnegowizerunku
kraju.CasusPolski
Uczelnia:UniwersytetWarszawski
Opiekanaukowa:drKatarzynaKoųodziejska

OLaureacie:
Piotr Krowicki jest absolwentem IV Liceum OgólnoksztaųcČcego im. KEN w BielskuͲ
Biaųej oraz Wydziaųu Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Ukoŷczyų Instytut Stosunków
Miħdzynarodowych, a specjalizacja w zakresie miħdzynarodowej polityki handlowej
pozwoliųamunarozwiniħciezainteresowaŷdotyczČcychmarketingu,dyplomacjipublicznej
oraz miħdzynarodowego PR. Laureat jest równieǏ stypendystČ programu LPP Erasmus
na SciencesͲPo w ParyǏu, w czasie którego podjČų siħ analizy wizerunku Polski na ųamach
francuskichczasopism.WspóųautorprojektudotyczČcegoistotypolskiejpomocyrozwojowej
w Afryce – w czasie pobytu w Senegalu odwiedzių wiħkszoƑđ oƑrodków korzystajČcych
zpolskichfunduszy.KilkuletniczųonekZespoųuPieƑniiTaŷca„Warszawianka”orazwieloletni
wolontariuszfrancuskiegoEmmaüs.AktualniepracownikdziaųuHRWalterServicesPoland.
PochodzizeSzczyrku.MarzyowydaniuksiČǏki.Cenizaufanie,skromnoƑđiwyrozumiaųoƑđ.
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Opracymagisterskiej:
PracamiaųanaceluholistyczneujħciekwestiidotyczČcychpromocjikrajuwƑwiecie.
Prócz korpusu badawczego w postaci wydaŷ francuskich dzienników, zostaųa oparta
napolskiejiobcojħzycznejliteraturze.Poruszazagadnieniedyplomacjipublicznej,brandingu
narodowego, miħdzynarodowego PR oraz wizerunku kraju. Rdzeniem dysertacji jest
natomiaststudiumobrazuPolskinaųamachfrancuskichdziennikówianalizaSWOTpromocji
PolskiwƑwiecie.AutorstaraųsiħuwydatniđsųuǏebnoƑđzagadnieŷwzglħdemgųównychcelów
polityki zagranicznej paŷstwa oraz wyeksponowađ zasadnoƑđ ƑciƑlejszego mariaǏu public
diplomacy i nation branding’u. Praca zwraca uwagħ na fakt, iǏ z politologicznego punktu
widzenia warto dokooptowađ dziaųania brandingowe do instrumentarium dyplomacji
publicznej. Wyszukiwanie punktów stycznoƑci z zagranicznČ opiniČ publicznČ warto wszak
rozszerzyđomarketingoweeksponowaniewyjČtkowoƑcikraju,adocieraniedoelitmusibyđ
równolegųezwysyųaniemkomunikatówdoszerszegogronaodbiorców.Zasadnewydajesiħ
takǏe poųČczenie zazwyczaj reaktywnych dziaųaŷ publicznego wymiaru dyplomacji
zproaktywnymikrokamibrandingu.
AnalizawizerunkiPolskinaųamachLeMondeiLeFigaropozwoliųanapotwierdzenie
hipotezy o niezasųuǏonym wizerunku kraju. Image kraju jest bowiem gorszy od
rzeczywistoƑci, co implikuje uƑwiadomienie sobie znacznego potencjaųu paŷstwa w tym
zakresie.


NAGRODA MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH DLA NAJLEPSZEJ PRACY DOTYCZCEJ
PROMOCJIWIZERUNKOWEJPOLSKIORAZPROMOCJIDYPLOMATYCZNEJ

Laureatka:JoannaMariaKubera
Tytuųpracy:PolskaiPolacyzpunktuwidzeniaobcokrajowców
Uczelnia:UniwersytetMikoųajaKopernikawToruniu
Opiekanaukowa:drhab.MariaJakitowicz
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OLaureatce:
Joanna Kubera jest obecnie doktorantkČ na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu
Mikoųaja Kopernika w Toruniu i absolwentkČ filologii polskiej tejǏe uczelni oraz psychologii
zwierzČtSzkoųyWyǏszejPsychologiiSpoųecznejwWarszawie.Podczasstudiówfilologicznych
aktywniebraųaudziaųwzajħciachorganizowanychprzezStudiumKulturyiJħzykaPolskiego
dla Obcokrajowców UMK, analizujČc postrzeganie przez cudzoziemców polskiej kultury.
Aktualnie jej gųówne zainteresowania skupiajČ siħ na miejscu i roli zwierzČt w Ƒwiecie
uporzČdkowanym

przez

czųowieka:

jego

ƑwiadomoƑci,

przesČdach,

stosunku

doczworonogóworazoferowanychmuwtymzakresieprzekazachmedialnych.Wwolnych
chwilachautorkazprzyjemnoƑciČspħdzaczasnaųonieprzyrodyiwtowarzystwiezwierzČt,
atakǏewykonujerozmaiteilustracjepiórkiem.

Opracymagisterskiej:
Stereotyp Polski tkwiČcy w ƑwiadomoƑci samych Polaków stanowi czħsto wizjħ tak
strasznČ, Ǐe gdyby zaųoǏyđ jego funkcjonowanie poza granicami kraju, wųaƑciwie moǏna
by pozbyđ siħ jakichkolwiek zųudzeŷ dotyczČcych wizyt obcokrajowców. Wilki i biaųe
niedǍwiedzienaulicachmiast,straszliwabieda,nieznajomoƑđwieluproduktówspoǏywczych
(w tym np. czekolady), wódka pųynČca rzekami, zųodziejstwo, brud, zaniedbanie, rozwój
techniczny i cywilizacyjny na poziomie rodu Piastów – to niektóre cechy polskoƑci,
powtarzane na szczħƑcie gųównie jako anegdoty przez samych Polaków, jako rzekomo
zasųyszaneodcudzoziemców.
LiczneǏartydotyczČcewųasnegonarodu,ztakduǏČprzyjemnoƑciČopowiadaneprzez
jegoprzedstawicieli,bardzoaktualnewobeczastanejrzeczywistoƑciiewoluujČcewrazzniČ,
a takǏe autentyczne przesųanki z doƑwiadczeŷ nabytych podczas zagranicznych podróǏy,
skųoniųy autorkħ pracy do przyjrzenia siħ bliǏej wizerunkowi Polski z punktu widzenia
cudzoziemca. Obraz ten, ze wzglħdu na brak emocjonalnego zwiČzku z krajem, mniejszČ
wiedzħ historycznČ na jego temat, a takǏe pewnČ ƑwieǏoƑđ spojrzenia na sprawy dla
autochtona oczywiste, jest w pewnych granicach bardziej wiarygodny i ųatwiej moǏna
odpowiedzieđzajegopomocČnapytanieoto,czymcharakteryzujesiħpolskoƑđ.
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NAGRODAMINISTRASPORTUITURYSTYKIDLANAJLEPSZEJPRACYDOTYCZCEJPROMOCJI
TURYSTYKI

Laureatka:AnnaWereszko
Tytuų pracy: Rola samorzČdów terytorialnych i organizacji pozarzČdowych w tworzeniu
irozwojuproduktówturystycznychnaprzykųadziewybranychgminnadbuǏaŷskich
Uczelnia:SzkoųaGųównaGospodarstwaWiejskiegowWarszawie
Opiekanaukowa:drinǏ.MarzenaLemanowicz

OLaureatce:
Anna Wereszko jest absolwentkČ XV Liceum OgólnoksztaųcČcego im. Narcyzy
michowskiej oraz Miħdzywydziaųowego Studium Turystyki i Rekreacji Szkoųy Gųównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W czasie studiów uczestniczyųa w semestralnym
stypendium zagranicznym na Università degli Studi di Perugia we Wųoszech. Biegle wųada
trzema jħzykami obcymi. Od poczČtku studiów wzbogacaųa swojČ wiedzħ teoretycznČ
umiejħtnoƑciamipraktycznymiodbywajČclicznepraktykizawodowem.in.wbiurzepodróǏy
ioƑrodkachwypoczynkowych.Od2004rokuwspóųorganizujeBiesiadħKonnČwSerpelicach
nad Bugiem. Poųudniowe Podlasie, któremu poƑwieciųa zarówno pracħ licencjackČ, jak
i magisterskČ, darzy szczególnym sentymentem. Turystyka jest jej pasjČ. Podczas studiów
zorganizowaųa wiele krajowych i zagranicznych wyjazdów turystycznych. Marzy o podróǏy
dookoųaƑwiata.

Opracymagisterskiej:
Celem pracy byųo ukazanie znaczenia samorzČdu lokalnego i organizacji
pozarzČdowych w rozwoju turystyki na przykųadzie gmin nadbuǏaŷskich Poųudniowego
Podlasia. W pracy omówiono system zarzČdzania turystykČ w Polsce ze szczególnym
uwzglħdnieniemrolisamorzČdulokalnegoiorganizacjipozarzČdowychwrozwojuturystyki.
Poruszone zostaųy zagadnienia dotyczČce planowania turystycznego, tworzenia produktów
turystycznych,informacjiipromocjiturystycznej,finansowaniainwestycjiturystycznychoraz
znaczeniakapitaųuludzkiego.WdalszejczħƑcipracyprzedstawionoatrakcyjnoƑđturystycznČ
oƑmiu gmin nadbuǏaŷskich. Nastħpnie scharakteryzowano dziaųania samorzČdów
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terytorialnychilokalnejorganizacjiturystycznejdziaųajČcychnatereniewymienionychgmin
oraz zaprezentowano produkty turystyczne wykreowane przez jednostki samorzČdowe.
WkoŷcowejczħƑcipracyzaprezentowanezostaųyopiniemieszkaŷcówww.gmindotyczČce
produktów turystycznych i ich promocji oraz dziaųaŷ wspierajČcych rozwój turystyki.
ZauwaǏono,iǏwųadzelokalneimieszkaŷcymajČƑwiadomoƑđpotencjaųuturystycznegogmin
nadbuǏaŷskichorazwskazano,któredziaųaniasamorzČdulokalnegoocenianesČpozytywnie,
aktórenegatywnieiwymagajČudoskonaleŷ.


NAGRODA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO DLA NAJLEPSZEJ PRACY DOTYCZCEJ
POLSKIEJBANKOWO_CIIFINANSÓW

Laureat:PaweųKalinowski
Tytuų pracy: Pozyskiwanie kapitaųu przez M_P za poƑrednictwem rynku NewConnect
ifunduszyPE/VC
Uczelnia:UniwersytetEkonomicznywPoznaniu
Opiekanaukowa:prof.drhab.WiesųawaPrzybylskaͲKapuƑciŷska

OLaureacie:
Absolwent I Liceum OgólnoksztaųcČcego im. Stefana eromskiego w Eųku oraz
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Finanse i bankowoƑđ (specjalnoƑđ
Finanse i polityka pieniħǏna). Tajniki ekonomii, poza wykųadami na uczelni, zgųħbiaų
w Studenckim Kole Naukowym Pecunia przy Katedrze Teorii PieniČdza i Polityki PieniħǏnej.
Tam teǏ narodziųo siħ jego zainteresowanie rynkiem kapitaųowym. SwojČ wiedzħ w tym
zakresie rozwijaų na staǏu w biurze maklerskim, obracajČc akcjami na NYSE & NASDAQ.
Utworzenie przez Gieųdħ Papierów WartoƑciowych w Warszawie nowego rynku
NewConnect, a takǏe coraz wiħksza aktywnoƑđ funduszy private equity na polskim rynku
skųoniųa go do szczegóųowej analizy tej tematyki, co zaowocowaųo powstaniem pracy
magisterskiej. Obecnie doƑwiadczenie zawodowe zdobywa na staǏu w miħdzynarodowej
firmiekonsultingowej.NacodzieŷpasjonujesiħpsychologiČ,muzykČipodróǏami.
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Opracymagisterskiej:
WrozwiniħtychgospodarkachrynkowychmaųeiƑrednieprzedsiħbiorstwauznawane
sČzamotorrozwojugospodarczego.WPolscedziaųaok.4mlnprzedsiħbiorstwzaliczanych
do sektora M_P. MajČ one ogromny wpųyw na gospodarkħ, wytwarzajČc 50% PKB
izatrudniajČcblisko70%ogóųupracownikówwewszystkichprzedsiħbiorstwach.
W obliczu kryzysu gospodarczego M_P majČ utrudniony dostħp do tradycyjnych
Ǎródeų finansowania, jak na przykųad kredyt bankowy. Bez dodatkowego wsparcia nie sČ
w stanie sfinansowađ dalszego rozwoju i konkurowađ ze znacznie wiħkszymi
przedsiħbiorstwami.Efektemtegojestpowstanielukikapitaųowej.Koniecznestajesiħwiħc
poszukiwaniealternatywnychǍródeųkapitaųu.
Utworzenie przez warszawskČ GPW nowego Alternatywnego Systemu Obrotu pod
nazwČ NewConnect, jak równieǏ coraz wiħksza aktywnoƑđ funduszy private equity
napolskimrynku,stwarzanowČszansħdlaM_P.
Celem pracy byųo ukazanie potencjaųu obu rynków i znaczenia, jakie mogČ odegrađ
dlasektoraM_P.RynekNewConnectstanowiidealneuzupeųnieniedlafunduszyPE/VC,które
ze wzglħdu na koszty przygotowania projektów skųaniajČ siħ ku coraz wiħkszym
przedsiħwziħciom. W perspektywie kilku najbliǏszych lat, oba rynki mogČ stađ siħ jednym z
gųównychǍródeųfinansowaniadlaM_P.


WYRÓNIENIE

Laureatka:EwaPuciata
Tytuų pracy: Czynniki warunkujČce sukces produktów turystycznych województwa
maųopolskiego
Uczelnia:SzkoųaGųównaGospodarstwaWiejskiegowWarszawie
Opiekanaukowa:drinǏ.MarzenaLemanowicz

OLaureatce:
Ewa Puciata jest absolwentkČ kierunku turystyka i rekreacja w specjalnoƑci
organizacjaruchuturystycznegowSzkoleGųównejGospodarstwaWiejskiegowWarszawie.
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JestrównieǏstudentkČostatniegorokuzarzČdzaniawSzkoleGųównejHandlowej.Wczasie
nauki,zdobywanČwiedzħteoretycznČ,rozszerzaųapoprzezpraktyki,miħdzyinnymiwbiurze
podróǏy, hotelu, oƑrodku wypoczynkowym oraz w Wydziale Turystyki Urzħdu
Marszaųkowskiego Województwa Mazowieckiego. AtrakcyjnoƑđ turystyczna Maųopolski
fascynowaųajČodpoczČtkustudiów,dlategopostanowiųatemuzagadnieniupoƑwiħciđswojČ
pracħmagisterskČ.PonadtointeresujesiħreklamČzewnħtrznČ,zwųaszczawpromocjimiast
i regionów. SwojČ przyszųoƑđ wiČǏe z pracČ w branǏy turystycznej. Wolny czas lubi spħdzađ
aktywnie.JejpasjČjestnarciarstwoipųywanie.

Opracymagisterskiej:
Praca magisterska dotyczy zagadnienia czynników wpųywajČcych na sukces
produktów turystycznych województwa maųopolskiego. W pracy autorka szeroko
charakteryzuje pojħcie produktu turystycznego. Przedstawia równieǏ najbardziej znane
produkty Krakowa i Maųopolski. Stwierdza, Ǐe we wspóųczesnym Ƒwiecie samo istnienie
walorów przyrodniczych i kulturowych nie zapewni zainteresowania turystów ani ruchu
turystycznego. Dlatego teǏ niezmiernie waǏnym zagadnieniem jest promocja i informacja
turystyczna oraz odpowiednie prowadzenie i koordynowanie tych dziaųaŷ przez wųaƑciwe
jednostki organizacyjne. Autorka charakteryzuje atrakcyjnoƑđ turystycznČ regionu oraz
dziaųaniawųadzwojewództwaimiastaKrakowa,któresprawiajČ,Ǐeregiontenodwielulat
niezmienniecieszysiħpopularnoƑciČwƑródturystówkrajowychizagranicznych.Szczególnie
podkreƑla rolħ i znaczenie, jakie peųniČ w promocji turystycznej, kampanie wizerunkowe
co roku przeprowadzane przez Maųopolskħ. Produkty turystyczne regionu sČ takǏe
wyróǏniane w licznych konkursach, naprzykųad organizowanych przez PolskČ Organizacjħ
TurystycznČ. Dlatego z caųČ pewnoƑciČ moǏna stwierdziđ, Ǐe odnoszČ sukcesy na rynku.
Zdaniem autorki województwo maųopolskie, a zwųaszcza Kraków, jest doskonaųym
przykųademdlainnychregionówjaknaleǏyorganizowađipromowađturystykħ.
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WYRÓNIENIE

Laureatka:MariaPiČtkowska
Tytuųpracy:Hiszpaŷskisystempromocjigospodarczej.WnioskidlaPolski
Uczelnia:UniwersytetEkonomicznywKrakowie
Opiekanaukowa:drhab.EdwardMolendowski

OLaureatce:
MariaPiČtkowska,urodzona11lutego1984r.wRzeszowiejestabsolwentkČILiceum
OgólnoksztaųcČcego im. ks. Stanisųawa Konarskiego w Rzeszowie. Ukoŷczyųa Stosunki
Miħdzynarodowe, specjalnoƑđ Miħdzynarodowe Stosunki Gospodarcze na Uniwersytecie
Ekonomicznym w Krakowie z wynikiem bardzo dobrym. Stypendystka programu
Socrates/Erasmus na Universidad de Navarra w Pampelunie. W latach 2006 i 2007 odbyųa
kilkumiesiħczne praktyki w Konsulacie Honorowym RP w Pampelunie oraz w Wydziale
Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Madrycie, podczas których miaųa okazjħ
poszerzyđswojČwiedzħnatematpromocjigospodarczejorazzgromadziđmateriaųydopracy
magisterskiej. Od ukoŷczenia studiów jest zatrudniona na stanowisku menedǏerskim
w polskoͲhiszpaŷskim biurze architektonicznoͲkonsultingowym PIATELKO.DG sp. z o.o.
W niedalekiej przyszųoƑci rozwaǏa moǏliwoƑđ podjħcia studiów doktoranckich z dziedziny
ekonomii.

Opracymagisterskiej:
W pracy podjħto temat ksztaųtowania polityki promocji gospodarczej paŷstwa,
poddajČc analizie hiszpaŷski system promocji gospodarczej. Celem pracy byųo wskazanie
mocnych stron systemu hiszpaŷskiego oraz zarekomendowanie niektórych rozwiČzaŷ
instytucjonalnych i dziaųaŷ, które w ocenie autorki mogųyby zmieniđ lub uzupeųniđ oblicze
dotychczasowej promocji gospodarczej Polski. NajwaǏniejsze filary hiszpaŷskiego systemu
promocjihandluiinwestycjistanowiČdwieinstytucjecentralne:HiszpaŷskiInstytutHandlu
Zagranicznego oraz Hiszpaŷskie Towarzystwo Finansowania Rozwoju. DuǏČ rolħ
w ksztaųtowaniu i realizacji polityki promocji gospodarczej peųniČ równieǏ w Hiszpanii
regionalne agencje promocji eksportu i rozwoju przedsiħbiorczoƑci oraz róǏne instytucje
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otoczenia biznesu, zarówno publiczne, jak i prywatne (izby gospodarcze, zrzeszenia
eksporterów, banki i instytucje kredytowe, firmy doradcze). Skoordynowanie licznych oraz
róǏnorodnych programów realizowanych na szczeblu centralnym i regionalnym stanowi
jednozwyzwaŷdlahiszpaŷskiegosystemupromocjigospodarczej.Autorkadokonaųapróby
ocenypolskiejpolitykiwzakresiepromocjigospodarczej.OpierajČcsiħnaanaliziesystemu
hiszpaŷskiego zaproponowaųa wykorzystanie niektórych programów i rozwiČzaŷ przy
budowiepolskiegomodelupromocji.
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Laureat:MarcinNowik
Tytuų pracy: Wsparcie promocyjnoͲinformacyjne jako instrument polskiej polityki
proeksportowejwlatach1991Ͳ2008
Uczelnia:UniwersytetEkonomicznyweWrocųawiu
Opiekanaukowa:drhab.BogusųawaSkulska

OLaureacie:
Marcin Nowik jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocųawiu,
ukoŷczyų specjalizacjħ Handel Zagraniczny na Wydziale Nauk Ekonomicznych. W czasie
trwaniastudiówuczestniczyųwstypendiachzagranicznychnauniwersytetachwNiemczech
oraz Wielkiej Brytanii. TematykČ promocji gospodarczej Marcin Nowik zainteresowaų siħ
podczas praktyki studenckiej na Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP
w Londynie, gdzie miaų moǏliwoƑđ wspóųuczestniczenia w dziaųaniach promocyjnych
realizowanych przez placówkħ oraz uzyskania cennego praktycznego doƑwiadczenia w tym
zakresie. Kolejna praktyka studencka zrealizowana w Ministerstwie Gospodarki pozwoliųa
na dalsze pogųħbienie znajomoƑci tematu promocji gospodarczej m.in. po przez spotkania
z praktykami. Obecnie Marcin Nowik jest studentem I roku studiów doktoranckich
naUniwersytecieEkonomicznymweWrocųawiu.
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Opracymagisterskiej:
Przykųady licznych paŷstw obrazujČ, iǏ konsekwentnie realizowany model rozwoju
gospodarczego,opartynaeksporcie,zadecydowađmoǏeowejƑciudanegokrajunaƑcieǏkħ
staųego i szybkiego wzrostu. Stosowanie polityki proeksportowej wiČǏe siħ z peųnym
otwarciem gospodarki na wymianħ z zagranicČ oraz zastosowaniem szeregu instrumentów
wsparcia eksportu. W warunkach polskich szczególnego znaczenia nabiera promocja
gospodarcza. W przeciwieŷstwie do wielu innych instrumentów polityki proeksportowej,
pozostaje ona zgodna z reguųami okreƑlanymi przez GATT/WTO oraz miħdzynarodowe
ugrupowania gospodarcze, których czųonkiem jest Polska. W przedstawionej pracy
szczegóųowo omówione zostaųo wykorzystanie instrumentu wsparcia promocyjnoͲ
informacyjnego eksportu do realizacji celów polityki gospodarczej paŷstwa. Praca zawiera
równieǏ charakterystykħ funkcjonujČcego obecnie systemu promocji gospodarczej
ze wskazaniem podstawowych wad i zalet tego systemu. Obszerny fragment pracy
poƑwiħconyzostaųrealizacjizadaŷzzakresuwsparciapromocyjnoͲinformacyjnegoeksportu
przezpolskČdyplomacjħekonomicznČ.DokonanoocenyskutecznoƑciiefektywnoƑcidziaųaŷ
promocyjnych podejmowanych przez Wydziaųy Promocji Handlu i Inwestycji przy
Ambasadach.WpracyzostaųyzawarterównieǏrekomendacjeautoradotyczČcemoǏliwoƑci
usprawnieniadziaųalnoƑcipolskiegosystemupromocjigospodarczej.
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PiotrKrowicki2




DyplomacjapublicznaibrandingnarodowywsųuǏbie
pozytywnegowizerunkukraju.CasusPolski3



2

MgrPiotrKrowicki–absolwentWydziaųuDziennikarstwaiNaukPolitycznych,InstytutuStosunków
MiħdzynarodowychUniwersytetuWarszawskiego,LaureatNagrodyMinistraGospodarkidlanajlepszejpracy
magisterskiejdotyczČcejtematykiproeksportowejiproinwestycyjnejwIIIedycjiKonkursu„TerazPolska
Promocja”
3
Artykuųopracowanynapodstawiepracymagisterskiej„DyplomacjapublicznaibrandingnarodowywsųuǏbie
pozytywnegowizerunkukraju.CasusPolski",napisanejpodkierunkiemPanidrKatarzynyKoųodziejczyk.Praca
zdobyųalaurywIIIedycjiKonkursu„TerazPolskaPromocja”.
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Wprowadzenie


W pracy dokonano próby przedstawienia zagadnieŷ dotyczČcych szeroko pojħtej
promocji kraju. Skupiono uwagħ na problemie dyplomacji publicznej, brandingu
narodowego, miħdzynarodowego public relations, a przede wszystkim podkreƑlono istotħ
wizerunkukraju–elementuspajajČcegowyǏejwymienioneterminy.Pracamagisterskamiaųa
równieǏpodkreƑliđwagħsųuǏebnoƑcipowyǏszychzagadnieŷwzglħdempolitykizagranicznej
paŷstwa – zarówno dyplomacja publiczna, jak i branding narodowy, opierajČ siħ wszak
nawspieraniutejaktywnoƑci.
Dysertacja miaųa na celu udowodnienie, Ǐe politykħ zagranicznČ paŷstwa moǏna
niekiedy traktowađ z perspektywy teorii zarzČdzania firmČ. _wiat uznađ moǏna za globalny
rynek, a paŷstwo utoǏsamiđ z firmČ w otoczeniu miħdzynarodowym. UcieleƑnieniem tej
optykibyųoprzeprowadzenieanalizySWOTpromocjiPolskiwƑwiecie.
Dwa pierwsze rozdziaųy pracy sųuǏyųy szerokiemu opisaniu kwestii dotyczČcych
dyplomacji publicznej i brandingu narodowego. WaǏnym elementem tej czħƑci pracy byųo
zestawienie róǏnic i podobieŷstw miħdzy tymi zagadnieniami. Z politologicznego punktu
widzenia warto dokooptowađ dziaųania brandingowe do instrumentarium dyplomacji
publicznej. Traktowanie nation brandingu jako czħƑci skųadowej dyplomacji publicznej,
swoiste urynkowienie public diplomacy, wydaje siħ byđ najbardziej logiczne.
W uspoųecznionej rzeczywistoƑci stosunków miħdzynarodowych naleǏy docierađ
doszerokiegogronaodbiorców,amarketingowasymbolikabrandingunarodowegojesttutaj
bardzopotrzebna.
Dobra promocja kraju bazuje zatem na pewnego rodzaju mariaǏu dyplomacji
publicznej z brandingiem narodowym. Wyszukiwanie punktów stycznoƑci z zagranicznČ
opiniČ publicznČ warto rozszerzyđ o marketingowe eksponowanie wyjČtkowoƑci kraju,
a docieranie do elit musi byđ równolegųe z wysyųaniem komunikatów do szerszego grona
odbiorców. Nie bez znaczenia jest takǏe uzupeųnienie reaktywnego charakteru dyplomacji
publicznejoproaktywnybranding.
W czħƑci badawczej autor przeprowadzių monitoring wizerunku Polski we francuskiej

prasie. Badaniu poddano 2 dzienniki – Le Monde i Le Figaro. Wybrano przekazy medialne
wyǏej wymienionych periodyków z uwagi na ich poczytnoƑđ (charakteryzujČ siħ najwiħkszČ

24

liczbČ czytelników), orientacjħ politycznČ (orientacja lewicowa Le Monde i jej prawicowy
odpowiednik Le Figaro) oraz wymóg jednorodnoƑci populacji badawczej. ZawħǏono okres
próby do 13 miesiħcy – analizowano wydania poczČwszy od 1.07.2008, koŷczČc
naegzemplarzachz31.07.20009.StosunkowoduǏapróbawynikazfaktuwysokiegopoziomu
dyspersji analizowanych elementów w populacji. Korpusem badawczym byųy jednostki
informacyjneperiodyków,którezawierajČwtekƑciesųowo„Pologne”bČdǍsųowapokrewne
(„polonais(e)” etc.). Wyeliminowano jednak te artykuųy, w których uǏycie tych sųów miaųo
znaczeniemarginalne(bČdǍniemiaųoznaczenia)dlaproblemuwizerunkuPolskiiPolaków.
W omawianym okresie analizowane dzienniki zamieƑciųy 301 jednostek
informacyjnych na temat Polski. Warto podkreƑliđ, Ǐe na przestrzeni 13 miesiħcy nie
zaobserwowano na poziomie dziennika znaczČcej zmiany liczby publikowanych artykuųów.
NaleǏy jednak odnotowađ dosyđ znaczČcČ przewagħ liczebnČ Le Monde – uƑredniajČc,
czasopismopublikowaųomiesiħcznieblisko3artykuųywiħcejwporównaniudoLeFigaro.
Porównano takǏe analizħ iloƑciowČ podobnego badania, wykonanego przez Instytut
Spraw Publicznych (ISP), z 2000 i 2001 roku. Studium ISP wykazaųo, iǏ badane dzienniki
publikowaųy miesiħcznie przeciħtnie 13. (Le Monde) bČdǍ 23. (Le Figaro) jednostki
informacyjne o Polsce. Komparacja wskazuje na praktycznie maųo dostrzegalnČ zmianħ
wprzypadkupierwszegoperiodykuorazwidocznyspadekzainteresowaniakrajemdziennika
LeFigaro.Wydajesiħ,iǏdosyđznaczČcaróǏnicawliczbiejednostekLeFigarowynikazfaktu
szerokoopisywanejw2000rokukwestiiprocesuintegracjiPolskizUniČEuropejskČ.
WmonitoringuskupionotakǏeuwagħnarandzeposzczególnychelementówkorpusu
badawczego. Zbadano stosunek liczby tekstów wiħkszych tj. artykuųów duǏych
i Ƒrednich, publikowanych na pierwszych trzech stronach, do liczby wszystkich jednostek
informacjiobadanymkraju.Okazaųosiħ,iǏodsetekwyeksponowanychartykuųówjestbardzo
niewielki–tj.niecaųe6procent.WartouwzglħdniđtakǏedysproporcjħmiħdzydziennikami–
womawianymokresieLeMondeumieƑcių18takichartykuųów;LeFigarojedynie4.
WanalizieiloƑciowejzastosowanonarzħdzietzw.kategoryzacjitzn.badaczpodzielių
korpus badawczy na kategorie w celu zestawienia ze sobČ podobnych informacji. Klucz
kategoryzacyjny podzielono na nastħpujČce obszary tematyczne: polityka wewnħtrzna (1),
polityka zagraniczna (2), kwestie gospodarcze (3), kwestie spoųeczne (e.g. Ǐycie codzienne,
historia,bezpieczeŷstwo,ochronaƑrodowiska)(4),kultura(wtymsport)(5)orazturystyka
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(6). Studium ukazaųo naturalnČ dla dzienników dominacjħ kwestii politycznych, zwųaszcza
dotyczČcychstosunkówmiħdzynarodowych.SprawypolitykistanowiČkolejno39,7oraz43,7
proc. ogóųu jednostek informacyjnych Le Monde oraz Le Figaro. Warto zwróciđ uwagħ
na znacznČ marginalizacjħ kwestii dotyczČcych polskiej sceny politycznej – szczególnie w
drugimdzienniku,wktórympolitykawewnħtrznastanowiniecaųe4proc.caųegomateriaųu.
DosyđzaskakujČcejestmiejscekultury–coczwartajednostkainformacyjnaLeFigaroskupia
siħnatejsferze.
Dokonano takǏe budowy globalnej struktury tematycznej informacji o Polsce
iPolakachnaųamachfrancuskiejprasy.ProcentowyobrazprasowejrzeczywistoƑcipozwala
uhierarchizowađ wagħ poszczególnych kategorii informacyjnych. I tak, polityka zagraniczna
zajmuje pierwszČ pozycjħ, odznaczajČc siħ 35. punktami procentowymi. Kwestie dotyczČce
kultury(wtymsportu)stanowiČniemalǏe22proc.uwagidzienników,plasujČcsiħtuǏprzed
kwestiami spoųecznymi (19,3 proc.). 16,5 proc. korpusu badawczego dotyczy spraw
gospodarczych.Takjak wspomniano,polityka wewnħtrznaniecieszysiħzainteresowaniem
dziennikarzy (tylko 6,5 proc.), a tematy dotyczČce turystyki sČ caųkowicie marginalne
(0,7proc.).

WizerunekPolskiwefrancuskiejprasie

Analizawizerunkukrajuopartaomonitoringprasywydajesiħbyđwyzwaniembardzo
skomplikowanym. NaleǏy bowiem podkreƑliđ, Ǐe tematyka omawianych zagadnieŷ jest
uwikųana w konkretny kontekst problemowy. W zwiČzku z tym niezwykle trudno wyųoniđ
jednoznaczny obraz danego kraju czy jego obywateli. Wychwycenie staųych znamion
wizerunkowych utrudnia bowiem zaleǏnoƑđ poruszanej tematyki od aktualnych wydarzeŷ.
Wydaje siħ jednak, iǏ uwaǏny i dųugotrwaųy monitoring prasy pozwala na wykrystalizowanie
gųównychelementówwizerunkukrajuijegoobywatela.
Zainteresowanie PolskČ i Polakami jest nikųe. _wiadczy o tym niewielka liczba
jednostekinformacyjnychorazmaųyudziaųbardziejwyeksponowanychartykuųów.
Monitoringniepozwala wysnuđkonstatacjiopeųnymzaliczeniuPolskido„wųaƑciwej
Europy”.Krajten,podobniejakinnepaŷstwaleǏČcenawschódodOdry,okreƑlanyjestjako
czħƑđ Europy Wschodniej bČdǍ Nowej Europy. JakǏe odmiennej od Starej, chciaųoby siħ
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powiedzieđ „faktycznej Europy”. Mimo, iǏ w zestawieniach statystycznych Polska
porównywana jest czħsto do krajów byųej „piħtnastki”, czytelnik moǏe mieđ wraǏenie
psychologicznej bariery przed nazwaniem Polski wųaƑciwČ EuropČ. Nie chodzi tu jedynie
o kwestie ekonomiczne, ale historyczne, polityczne czy nawet kulturowe, lecz raczej
opostħp.PrasapodkreƑlaųam.in.„europejskoƑđ”myƑliBronisųawaGeremka,euroentuzjazm
D. Tuska i polskiej opinii publicznej. NaleǏy zauwaǏyđ coraz wiħksze zainteresowanie prasy
artefaktami i twórcami polskiej kultury (e.g. twórczoƑđ Karola Szymanowskiego czy
Krzysztofa Warlikowskiego). Dziedzina kultury jest istotna, bowiem peųni rolħ niwelowania
dystansupsychologicznegowzglħdem„obcych”Polaków.Dosyđsymptomatycznawydajesiħ
tutaj specyfika medialnego komentarza wyboru Jerzego Buzka na przewodniczČcego
ParlamentuEuropejskiego(PE)–zarównoLeMonde,jakiLeFigaropisaųywtymprzypadku
o symbolicznym przyjħciu Nowej Europy do struktur administracyjnych UE.
ZachodnioeuropejskoƑđ Polaków podkreƑlana byųa takǏe przy komentowaniu sųabej
frekwencjiPolakówwwyborachdoPE.
Opisywane zagadnienia polityki zagranicznej Polski zwracajČ uwagħ na wiħksze
znaczenieamerykaŷskiegokierunkupolitykizagranicznejPolski.JednoczeƑniepodkreƑlasiħ
napiħcia
naliniiMoskwaͲWarszawa,któresČbliskieterminowizimnawojna.Polskajawisiħponadto
jakopaŷstwozamierzajČcepeųniđwaǏniejszČrolħwųonieUniiEuropejskiej.StosunkipolskoͲ
francuskieniewydajČsiħbyđzbytciepųe.
W porównaniu do podobnego badania z 2000 roku, Polska nie juǏ tak bardzo
kontrastowa. NiejednoznacznoƑđ wizerunku kraju nadal jest dominantČ jego obrazu – ale
to skomplikowanie nie jest juǏ tak bardzo dostrzegalne. DuǏy rozziew miħdzy sytuacjČ
w miastach i wsiach, chaos architektoniczny Warszawy, euroentuzjazm D. Tuska
ieurosceptycyzmL.Kaczyŷskiego,niejednoznaczneocenypolskiejgospodarki–toelementy
wspomnianej dwoistoƑci wizerunku Polski. Z jednej strony opisuje siħ sukcesy Polski na tle
pogrČǏonej w kryzysie Europy, postħpy w kwestii bezpieczeŷstwa kraju czy dobre
rozwiČzaniawzakresiesystemuemerytalnego.Natomiastteninnyobrazdotyczyproblemów
z polskČ sųuǏbČ zdrowia, ciČgųych animozji politycznych czy permanentnych problemów
z korupcjČ. Wydaje siħ jednak, iǏ bieguny continnum nie sČ juǏ rozstawione tak daleko
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od siebie. Wiħcej negatywnych opinii znajdowaųo siħ w prasie z 2000 i 2001 roku (e.g.
sytuacjapolskiejwsi).
Istotnym elementem wizerunku jest zatopienie Polski i Polaków w historii. Tutaj,
w porównaniu do badania wizerunku Polski na ųamach prasy francuskiej z 2000 roku, nie
widađǏadnejzmiany.PolekturzeczasopismPolskajawisiħjakopaŷstwo,któreǏyjeduchami
przeszųoƑci.Historiajesttutajjednymzgųównychmotywówdziaųaŷpolskiejdyplomacji.OsiČ
podziaųuniejesttylkoPolskaiinnekraje(vide:Rosja,NiemcyczyszerokorozumianyZachód)
– czytelnik francuski dowiaduje siħ takǏe o wewnħtrznych kųopotach Polski dotyczČcych
stosunkudoprzeszųoƑci(e.g.kwestiaJedwabnego,Jaruzelskiego,lustracji).
Warto uwypukliđ kwestiħ miejsca polskiego antysemityzmu w obrazie Polski
iPolaków.KilkaartykuųówdotyczyųopartycypacjiPolakówwZagųadzieoraznieumiejħtnoƑci
pogodzeniasiħztymfaktem.
DominujČcČ cechČ Polski i Polaka jest katolicyzm. PodkreƑla siħ silnČ pozycjħ
i duǏy wpųyw KoƑcioųa na Ǐycie polityczne i charakter Polaka. PojawiajČ siħ jednak gųosy
o spadku popularnoƑci KoƑcioųa wƑród mųodych (kwestia regresu w liczbie powoųaŷ
kapųaŷskich) oraz pewnym rozziewie miħdzy wytycznymi ambony a wyborami politycznymi
Polaków (vide: wybory do PE). Jak podkreƑla M. Warchala, katolicyzm moǏna okreƑliđ
najtrwalszym elementem opinii francuskiej na temat Polski. Wydaje siħ, Ǐe jest
to spowodowane bardzo silnym umocowaniem laickoƑci we francuskiej przestrzeni
spoųecznej.
PrasafrancuskapraktyczniepomijawaloryturystycznePolski.Fakttrzechjednostek
informacyjnych na przestrzeni trzynastu miesiħcy pozwala wysnuđ konstatacjħ
o permanentnie sųabym zainteresowaniu dziennikarzy polskim krajobrazem. Wyniki
monitoringuz2000rokusČwtymprzypadkubardzozbieǏne.
Analiza korpusu badawczego nie dowiodųa róǏnic wizerunkowych, których Ǎródųem
miaųaby byđ orientacja politycznoͲideologiczna konkretnego dziennika. NiejednoznacznoƑđ
opisuPolskijestkategoriČwspólnČLeFigaroiLeMonde.
Zainteresowanie PolskČ i Polakami w prasie jest wciČǏ bardzo maųe. _wiadczy
o tym niewielka liczba artykuųów oraz znikomy udziaų bardziej wyeksponowanych tekstów.
Obecnie czytelnik ma nawet rzadszy kontakt z jednostkami informacyjnymi o Polsce
i Polakach, nie mówiČc juǏ o stycznoƑci z bardziej wyrazistymi artykuųami. Widađ
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toszczególnieprzydrugiejkategorii:poniǏszymonitoringuƑwiadomiųdosyđznacznyspadek
liczby wiħkszych, bardziej pogųħbionych i wyeksponowanych tekstów (z ¼ do zaledwie
6 punktów procentowych). Zainteresowanie tematykČ polskČ przed akcesjČ byųo zatem
wiħkszeodaktualnejuwagimediów.
Struktura tematyczna informacji takǏe siħ róǏni. Obserwuje siħ wzrost
zainteresowania kwestiami kulturalnymi oraz zmniejszenie liczby jednostek informujČcych
o tematach gospodarczych Polski. Na podobnym poziomie plasujČ siħ natomiast kwestie
dotyczČcepolitykiPolskiorazjejspoųecznychzagadnieŷ.Regreswkwestiachgospodarczych
moǏna tųumaczyđ faktem zmniejszenia obawy opinii publicznej na temat zbyt duǏej
„niedojrzaųoƑci” gospodarczej kraju. Natomiast czħstsze poruszanie zagadnieŷ kulturalnych
wynika zapewne z rozwiniħcia wspóųpracy kulturalnej i pokonania psychologicznej bariery
wzglħdem „obcej” kultury. Kwestie te ƑciƑle wiČǏČ siħ ze skutkami wejƑcia Polski do Unii
Europejskiej.
M.WarchalazISPzauwaǏa,iǏPolskastajesiħczħƑciČcaųoƑciokreƑlanejEuropČ.Mimo
iǏzauwaǏaoczywiƑciepodziaųnaEuropy,powyǏszauwagawypowiadanajestdosyđodwaǏnie
–nazasadzieporównaniaprasysprzedrokuakcesyjnego.MonitoringLeMondeiLeFigaro
niepozwalajednaknatakČkonstatacjħ:dwoistoƑđEuropy;spórmiħdzyNowČEuropČaStarČ
wydajČ siħ byđ tutaj byđ bardziej zasadne. Prasa patrzy na Polskħ przede wszystkim przez
pryzmat wewnČtrzunijnych podziaųów. Warto jednak zaznaczyđ, iǏ wejƑcie Polski do UE,
na podstawie sondaǏy Instytutu, jest obecnie najczħstszym skojarzeniem Francuzów z tym
krajem.
NaleǏy zatrzymađ siħ przez chwilħ przy kwestii stosunku Francuzów do akcesji czy
czųonkostwa Polski w UE. W 2000 roku zaledwie 30 proc. Francuzów opowiadaųo siħ
za przyjħciem Polski do unijnych struktur. Obecnie (2006r.) wiħcej niǏ 50 proc. Francuzów
uwaǏa,iǏprzyjħciekrajówzEuropy_rodkowoͲWschodniejmaniekorzystneskutki,a42proc.
badanych jest zdania, iǏ wyǏej wymienionymi konsekwencjami sČ przede wszystkim
problemy spoųeczne Francji. BieǏČcy monitoring prasy nie pozwalaų na odwaǏne
wypunktowanie podobnego spostrzeǏenia. Prasa w Ǐaden sposób nie wyolbrzymia
negatywnychskutkówintegracjiPolskizUE.
BadanieInstytutuzwróciųouwagħnadozħkrytykiprasyfrancuskiejwzglħdempolskiej
polityki – zarówno przed (sposób negocjacji czųonkostwa oraz zachowanie podczas szczytu
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wNicei),jakiporoku2004(e.g.relacjeWarszawyzWaszyngtonem).KrytykapojawiajČcasiħ
naųamachbieǏČcejprasydotyczyprzedewszystkimeurosceptycznejpolitykiL.Kaczyŷskiego.
Najwiħkszym Ǎródųem negatywnej opinii wydaje siħ byđ odsuwanie w czasie podpisania
Traktatu Lizboŷskiego. Stosunki polskoͲfrancuskie nie jawiČ siħ zbyt korzystnie i podkreƑla
siħ, co toǏsame jest nota bene z uwagami polskich politologów, regres we wzajemnych
relacjach. Tego ostatniego nie widađ jednak po wynikach: aǏ 85 proc. Francuzów ocenia
stosunki ParyǏ – Warszawa jako dobre a tylko 10 proc. jako zųe. Po raz kolejny widađ tutaj
rozdǍwiħk pomiħdzy opiniČ „ulicy” a wizerunkiem w opiniotwórczej prasie. Racjonalny
wydajesiħnatomiastfakt,iǏodsetekosóboceniajČcychstosunkijakozųejestwyǏszywƑród
ludzilepiejwyksztaųconychi.e.czytajČcychprasħ.
Warto podkreƑliđ, iǏ badania sondaǏowe Instytutu dowiodųy, iǏ gros ankietowanych
wykazywaųo wiħkszČ bliskoƑđ Warszawy do UE niǏ do USA. Analiza opiniotwórczej prasy
wskazujenacoƑzupeųnieinnego.W2001rokuLeFigarostwierdzių,iǏPolskajestzakochana
w Ameryce, a bieǏČcy monitoring takǏe pozwala sČdziđ o bliǏszych relacjach
z Waszyngtonem. Prasa, tak jak zostaųo wspomniane, zaczyna jednak zwracađ uwagħ
na Ǎródųa animozji w stosunkach polskoͲamerykaŷskich. PowyǏsze porównanie rodzi mimo
wszystko dosyđ jednoznaczny wniosek o moǏliwoƑci istnienia duǏych rozbieǏnoƑci miħdzy
wynikamimonitoringuprasowegoarezultatamibadaŷsondaǏowych.
Wyniki monitoringu dzienników sČ zbieǏne takǏe w innym przypadku. SondaǏe
Instytutu wykazaųy sųabnČcČ rolħ skojarzeŷ Polski z zacofaniem i biedČ. W 2000 roku
powyǏsza asocjacja byųa dominujČca – obecnie „przegrywa” z wejƑciem do Unii. Warto
jeszcze wspomnieđ, Ǐe monitoring prasy z 2000 roku wskazywaų na popularnoƑđ tematyki
polskiejbiedyizacofanianapolskimpodwórku.Wnioskizaktualizowanegomonitoringunie
zwracajČ szczególnej uwagi na polskČ biedħ. Owszem, dzienniki zauwaǏajČ moǏliwoƑđ
wzrostu bezrobocia oraz brak perspektyw dla powracajČcych z emigracji Polaków – ale
analiza jħzykowa tekstu wyųania mniejszČ liczbħ sųów emotywnych, waǏnych
z neurolingwistycznego punktu widzenia. Liczba wzmianek o faktach niekorzystnych dla
wizerunkupolskiejsytuacjigospodarczejjestwiħkszaodichkorzystnychodpowiedników,ale
brak powyǏszych sųów pozwala wysnuđ wniosek o zminimalizowaniu negatywnego
wydǍwiħku. Warto takǏe zwróciđ uwagħ na zjawisko permutacji przekazów medialnych
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w czasie – w drugiej czħƑci okresu próby medialnej zdecydowanie wiħcej pojawia siħ
pozytywnychopiniiostaniepolskiejgospodarki.
Podobieŷstwo obserwacji dotyczy takǏe polskiego alkoholizmu i niskich temperatur
polskiej aury. Praktycznie brak jestjednostek prasowych zajmujČcych siħ kwestiČ polskiego
pijaŷstwa:wjednymzartykuųówstwierdzononawet,iǏPolakcorazczħƑciejzamieniawódkħ
nawhiskybČdǍkufelGuiness’a–copozwalaǏywiđnadziejħnastopniowezmianystereotypu.
Podobne wnioski eksponuje badanie Instytutu Spraw Publicznych. Skojarzenie Polski
zalkoholizmemzmniejszyųosiħtrzykrotnie–zdziewiħciudotrzechpunktówprocentowych.
Warto napomknČđ, iǏ monitoring prasy sprzed akcesji zwracaų uwagħ na powszechnoƑđ
problemu–szczególniewpolskichwsiach.ReasumujČc,stereotypPolaka–pijakanieulegnie
zapewne

szybkiej

zmianie,

ale

warto

mieđ

na

wzglħdzie

przeobraǏenia

skojarzeŷ.Pamiħtajmy,iǏpowyǏszystereotypsiħgaXVIwiekuiposiadasweodzwierciedlenie
wstrukturachlingwistycznych:pijanyjakPolak.PodobniejestzresztČzeskojarzeniemPolski
z krajem zimna: tyko jeden artykuų poruszyų tħ kwestiħ, a badania Instytutu pokazujČ
czterokrotnyspadekasocjacji.
Brak zbieǏnoƑci wniosków dotyczy istotnego miejsca polskiego zanurzenia
whistoriiwbadanymwizerunku.SondaǏeInstytutuz2006rokuunaoczniųyzejƑcieasocjoacji
historycznych na drugi plan. Znacznie mniejszy odsetek respondentów kojarzy Polskħ
z cierpieniem czy trudnČ historiČ, pisze M. Warchala. Natomiast wydaje siħ,iǏ element ten
odgrywawiħkszeznaczenienaųamachczasopism.Zagųħbieniewhistoriiopisywanejestnie
tylkoprzyporuszaniutematówpolitycznych,aletakǏesocjologicznoͲkulturowych.
W dziedzinie reform demokratycznoͲwolnorynkowych podkreƑla siħ przebycie przez
Polskħ bardzo dųugiej drogi i szybkČ adaptacjħ do unijnych warunków. Dzienniki, w obliczu
opisów kryzysu finansowego, zwracajČ jednak uwagħ na to, Ǐe gospodarka Polski jest
w stanie transformacji. Z tego wzglħdu wraǏliwa jest na ekonomiczne zawirowania. Nie
odnotowano jednostek prasowych dotyczČcych kwestii funkcjonowania systemu
parlamentarnego.ProblemyzsystememprawiswobódobywatelskichmoǏnaekstrapolowađ
zesporadycznychopisówdotyczČcychpolskiegoantysemityzmuczyhomofobii(brakopisów
konkretnychsytuacji,raczejopiszapatrywaŷkonkretnychpolityków).
Warto wspomnieđ, iǏ badania Instytutu pokazujČ wiħksze zdecydowanie
we francuskich odpowiedziach na pytania dotyczČce funkcjonowania w Polsce systemu
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demokratycznegoiwolnorynkowejgospodarki.NaleǏyprzypomnieđ,iǏw2000rokuaǏjedna
trzeciaFrancuzówzaznaczaųaodpowiedǍniewiem/trudnopowiedzieđ,aobecnieodpowiada
tak Ƒrednio co 10 ankietowany. StanowczoƑđ w odpowiedziach Francuzów na pytania
dotyczČce Polski (nie tylko powyǏsze kwestia) wynika zapewne z przyjħcia Polski do Unii
Europejskiej, w której wymaga siħ speųnienia konkretnych standardów. Wiħksze
zdecydowaniepojawiasiħtakǏewprzypadkustwierdzeniaozbytduǏejsileKoƑcioųawǏyciu
codziennym Polski (60 proc. respondentów). Wydaje siħ, iǏ wynika to z, bČdǍ co bČdǍ,
wiħkszego poziomu wiedzy na temat Polski i Polaków. Odnotujmy zatem pewnČ migracjħ
z ambiwalentnoƑci do jednoznacznego ustosunkowania siħ. Mniejsza liczba jednostek
prasowych z monitoringu moǏe zatem wynikađ z zanikania swoistego efektu nowoƑci.
Wydaje siħ, Ǐe jeszcze kilka lat temu zainteresowanie informacjami byųo o wiele wiħksze,
co wiČzaųo siħ z procesem integracji „obcej” Polski z rodzinČ krajów UE. Mimo iǏ wiedza
na temat Polski jest nadal nikųa, sam temat obecnoƑci Polski w strukturach Unii staų siħ
powszechny.

Podsumowanie

W ciČgu ostatnich dwóch dekad Polacy zamienili pytanie Czy jest sens promowania
kraju? na Jak efektywnie promowađ paŷstwo polskie? WaǏne jest takǏe, by nie spoczČđ
nalaurachpoakcesjiPolskidoUniiEuropejskiej.Wydarzenietonapewnopomagazaliczyđ
Polskħ do „rodziny” paŷstw europejskich, ale miejmy na uwadze to, iǏ samo wejƑcie
do struktur UE nie zniweluje problemu negatywnego wizerunku kraju i kwestii bariery
miħdzy StarČ a NowČ EuropČ. Poziom wiedzy Europejczyków na temat Polski jest nadal
niezadowalajČcy, a obraz naszego kraju bardzo czħsto zbyt zdeformowany i najeǏony
stereotypami. WaǏne jest takǏe to, byƑmy uƑwiadomili sobie fakt ciČgųego zjawiska
konkurowania z innymi paŷstwami, chođby z „dwunastkČ” nowych czųonków Unii
Europejskiej.
Wiedza na temat PRͲu, który jest ƑciƑle powiČzany z dyplomacjČ publicznČ, jest
jeszczeniewielkawporównaniudodorobkukrajówZachodu.Wydajesiħjednak,ǏejesteƑmy
corazbardziejƑwiadomi,ǏeniechodzitutylkoodbaųoƑđowizerunek,aleprzedewszystkim
troskħ o nowe inwestycje, turystów, czy bliǏsze relacje z przywódcami innych paŷstw.
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Dodajmy, iǏ z procesem wiħkszego uƑwiadamiania problemu winna przyjƑđ zgoda
na wygospodarowanie wiħkszych funduszy na realizowanie dyplomacji publicznej.
Racjonalne jest zatem wygospodarowanie Ƒrodków na zbadanie obecnego wizerunku
wewszystkichkrajachUnii.
Studium pozwoliųo na potwierdzenie hipotezy o niezasųuǏonym wizerunku kraju.
ImagePolskijestbowiemgorszyodrzeczywistoƑci.StwierdzenietoimplikujeuƑwiadomienie
sobieznacznegopotencjaųupaŷstwawtymzakresie,czegomiaųadowieƑđdokonanaanaliza
SWOTpromocjiPolskizagranicČ.
Warto wyszczególniđ najwaǏniejsze problemy polskiej dyplomacji publicznej. NaleǏy
przede wszystkim pamiħtađ o PRͲowskiej dyrektywie ciČgųego powtarzania pewnych
elementów strategii promocji kraju. Pomocna w tym przypadku jest formuųa RͲAͲCͲE
J.Marstona.Modeldotyczypowtarzania4ͲetapowychsekwencjiczynnoƑciowych.Pierwszym
krokiem jest tutaj swoista analiza sytuacji wyjƑciowej (research), drugim dostosowanie
programów promocji do konkretnych elementów stanu faktycznego (action), trzecim faza
zakomunikowania tych programów w celu zdobycia aprobaty wzglħdem dziaųania
(communiacation). Ostatnim etapem jest zaƑ ewaluacja wpųywu podjħtych kroków
na otoczenie (evaluation). WaǏne jest, by ostatni element formuųy Marstona powiČzađ
bezpoƑrednio z jego pierwszym odpowiednikiem – by ocena dziaųaŷ komunikacyjnych byųa
jednoczeƑniebazČdlapodjħcianastħpnychkrokówwdziedziniemiħdzynarodowegoPR.
NaleǏy takǏe wspomnieđ o potrzebie scalenia dziaųaŷ w zakresie dyplomacji
publicznej. Problem ten unaoczniany jest we wszystkich monografiach bČdǍ artykuųach
naukowych poƑwiħconych polskim problemom z kwestiČ promocji. Mimo czħstego
powoųywaniasiħna6osobnychwymiarówpromocjikrajuwedųugAnholta,niepodkreƑlasiħ
rolikoordynacjidziaųaŷwtychkilkupųaszczyznach.JakpiszeM.RyniejskaͲKieųdanowicz,jeƑli
promujemy polskČ kulturħ, zainteresowane tym aspektem bħdČ nie tylko Ƒrodowiska z niČ
zwiČzane, ale równieǏ np. przedsiħbiorcy czy potencjalni turyƑci (RyniejskaͲKieųdanowicz
2007: 256). Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zajmuje siħ kwestiČ promocji Polski,
ustalajČc wytyczne. WaǏne jest jednak to, by okreƑliđ mierzalne cele i gotowe rozwiČzania,
bo dopiero takie dziaųania moǏna uznađ za wųaƑciwe kroki. Problem ubogiej strategii
unaoczniam.in.faktniewykonywaniaanalizySWOTpromocjiPolski.
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OmawiajČc kwestiħ braku strategii, warto zwróciđ uwagħ  na wymiary dyplomacji
publicznej. Wydaje siħ, Ǐe cierpimy na brak równowagi miħdzy reaktywnymi narzħdziami
dyplomacji publicznej a jej odpowiednikami z zakresu relationship building. Defensywna
polityka dbania o pozytywny wizerunek kraju to za maųo – tym bardziej, Ǐe mamy
do czynienia ze zjawiskiem fiksacji wizerunku Polski. Zdaniem badaczy opinia zagraniczna
ma duǏe problemy z recepcjČ informacji, które nie odpowiadajČ dotychczasowemu
wizerunkowi Polski. Tym bardziej naleǏy kųaƑđ nacisk na regularny dialog
zmiħdzynarodowymotoczeniem.
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Wprowadzenie

Celem niniejszej pracy byųo zbadanie, jak w oczach mųodego pokolenia
obcokrajowców jawi siħ Polska, Polacy i szeroko rozumiana polskoƑđ. PodstawČ badaŷ
sČwypowiedzirespondentówzróǏnychkrajów,przebywajČcychwPolsceprzezdųuǏszyczas
(przynajmniej kilka miesiħcy), na tematy zwiČzane z polskČ kulturČ, historiČ, a takǏe
subiektywnymi wraǏeniami sprzed i w trakcie pobytu. Istotne jest ustalenie,
na co obcokrajowcy najczħƑciej zwracajČ uwagħ w naszym kraju i na ile budowany przez
tħobserwacjħwizerunekpolskoƑcijestpozytywny.
Wybór grupy wiekowej zostaų podyktowany chħciČ stworzenia obrazu polskoƑci
wƑród osób mųodych, wkraczajČcych dopiero w dorosųe Ǐycie i pozbawionych znajomoƑci
z autopsji szczegóųów zwiČzanych z komunizmem oraz bezpoƑrednimi skutkami drugiej
wojnyƑwiatowej.Jaksiħjednakokazaųo,nawetwtympokoleniuechaowychzjawiskbywajČ
wciČǏsilne.AutorkawziħųapoduwagħrównieǏfakt,ǏeosobyobecniestudiujČcezakilkalub
kilkanaƑcie lat usamodzielniČ siħ finansowo, zaųoǏČ rodziny, a moǏe nawet obejmČ
stanowiska zawodowe, na których ich zadaniem bħdzie nawiČzywanie wspóųpracy
zzagranicznymiregionamilubkrajami.StanČsiħonizatempoǏČdanČnowČgrupČdocelowČ
dla promocji Polski jako kraju turystycznego i partnera gospodarczego. Zaniedbanie tej
obserwacji i zdania mųodego pokolenia dzisiaj moǏe zaowocowađ brakiem
ich zainteresowania za kilka lat, w czasie których moǏna wiele zmieniđ. Obserwacje
obcokrajowców dajČ takǏe odpowiedǍ na pytanie o najbardziej wyraziste elementy kultury
polskiej.

Podstawabadaŷ,narzħdziabadawcze,charakterystykarespondentów

Za podstawħ badaŷ w niniejszej pracy przyjħto wiedzħ mųodych obcokrajowców
na tematy zwiČzane z kulturČ, historiČ oraz wspóųczesnymwizerunkiem Polski. Narzħdziem
sųuǏČcym zebraniu powyǏszych informacji jest gųównie anonimowa ankieta. Kolejnym
Ǎródųem informacji, które w wydatny sposób przyczyniųo siħ do uųatwienia pracy zwiČzanej
ze zbudowaniem ankiety, byų kilkumiesiħczny kontakt autorki z obcokrajowcami
przebywajČcymiwPolsceiuczČcymisiħjħzykapolskiego.
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Ankieta zastosowana w celu zgromadzenia materiaųu jest projektem autorskim,
zbudowanymnapotrzebyniniejszejpracy.OpartazostaųanadoƑwiadczeniuautorkiwpracy
z obcokrajowcami na poziomie dydaktycznym oraz na wnikliwej analizie prób ankietowych
zastosowanych przez Piotra Garncarka, który w 1997 roku wydaų _wiat jħzyka polskiego
oczami cudzoziemców (Garncarek 1997: 13Ͳ14, 132Ͳ133). Zastosowany zostaų przy tym
caųkowicie otwarty charakter pytaŷ, co znacznie wzbogaciųo i zróǏnicowaųo zakres
udzielanych odpowiedzi. Powstaųa wersja dwujħzyczna ankiety, polskoͲangielska,
dopuszczono takǏe moǏliwoƑđ odpowiedzi w trzech jħzykach: polskim, angielskim
iniemieckim.
Informacje zebrane w ankiecie przeprowadzonej na potrzeby niniejszej pracy
pochodzČ od przedstawicieli 15 narodowoƑci (takǏe osób o podwójnym obywatelstwie),
wprzewaǏajČcej mierze europejskich. BČcznie w ankiecie udziaų wziħųy 54 osoby wwieku
od20do32lat._redniawiekuwyniosųa23lata.DziħkikilkumiesiħcznemupobytowiwPolsce
(jedenlubdwasemestry)ankietowanibyliwstaniezauwaǏyđiwymieniđwiħcejczynników,
niǏ osoby odwiedzajČce kraj wyųČcznie w celach turystycznoͲkrajoznawczych. KoniecznoƑđ
zaadaptowania polskich realiów na potrzeby codziennego Ǐycia spowodowaųa wzrost
ƑwiadomoƑci na temat kraju, przy jednoczesnym obniǏeniu aktywnoƑci stereotypowych
poglČdów.

Wynikibadania

Pierwszeskojarzeniezhasųem„Polska”
Niekwestionowane pierwszeŷstwo w skojarzeniach z PolskČ ma alkohol.
AǏ 22,2 proc.6 ankietowanych nawiČzaųo w odpowiedziach do wódki („Sobieski <Polish
votka> is the best”7), piwa, podkreƑlaųo mnogoƑđ ich gatunków lub wskazaųo wprost na
powszechnyalkoholizm(„theydrinkalot”–„oni[Polacy]pijČbardzoduǏo”).PolskČpogodħ
wskazaųo i jednogųoƑnie okreƑliųo jako „zimnČ” („cold weather”) 11,1 proc. badanych.

6

PodanewtymrozdzialewartoƑciprocentowedotyczČjedyniefrekwencjiwodpowiedziachudzielonychna
pytaniepierwszeankiety(Polska–Twojepierwszeskojarzenie).
7
Cytatzankiety(zachowanopisowniħoryginalnČ).ToorazdalszeprzytoczeniazankietsČumieszczanewpracy
dlazachowaniamyƑlirespondentów,któreniezawszedobrzeoddajetųumaczenie.WtekƑciewyróǏnione
zostanČkursywČ,jeƑlibħdČtopojedynczesųowa,adodatkowoujħtewcudzysųówoznaczaųybħdČcytowanie
fragmentuwypowiedzirespondenta.PolskitekstwcudzysųowieniezawszeoznaczađteǏbħdziezastosowanie
tegojħzykaprzezrespondenta,anajczħƑciej–brakpotrzebyprzytaczaniawypowiedziwjħzykuoryginalnym.
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13 proc. respondentów uznaųo Polaków za miųych iuczynnych (nice, helpful). Opinie
na temat naszych rodaków mimo przewagi pozytywnych sČ jednak podzielone,
ajednostkowewypowiedzizdajČsiħbyđznaczČcymiwskazówkamidlarozwojunaszegokraju
i dostosowania go do potrzeb coraz wiħkszej liczby obcokrajowców odwiedzajČcych go.
PotwierdzajČ one jednoczeƑnie przesųanki mediów o kondycji polskiego sektora usųug.
ObcokrajowcywskazujČbowiemna„nieznajomoƑđjħzykaangielskiego,szczególnienastacji
kolejowej”,brakuƑmiechuPolakóworazbrakobsųugi(bliǏejnieokreƑlone„noservice”).
W odpowiedziach na to pytanie czħƑđ respondentów zawarųa takǏe swoje pierwsze
wraǏenia tuǏ po przybyciu do Polski. NajczħƑciej sČ one negatywne. Jeden zrespondentów
opisujewidzianejeszczezoknasamolotustare,zardzewiaųetorowiskakolejoweiprzywoųuje
swojČmyƑl:„OhmyGod,wherehaveIcometo?”(„OmójBoǏe,gdziejaprzybyųem?”).Inni
okreƑlajČ polskie miasta jako róǏne od wszystkiego, co dotČd widzieli („different to all the
things that I saw before”) oraz „obce” (strange). CiekawostkČ jest fakt, Ǐe tego typu
odpowiedzispodziewađsiħmoǏnabyųoodprzedstawicieliodmiennychkrħgówkulturowych,
a wypowiedziane zostaųy przez osoby pochodzČce z Hiszpanii iPortugalii, awiħc krajów,
które uznajemy za bliskie nam kulturowo, chođ bogatsze i bardziej rozwiniħte. ZaskakujČce
moǏe byđ natomiast stwierdzenie respondenta tureckiego, Ǐe „Warszawa jest podobna
doIstambuųu,tylkomniejsza”.
WystħpujČteǏinnespostrzeǏeniadotyczČcegeografii,zagospodarowaniaprzestrzeni
orazprzemysųu–Polskakojarzonajestzmaųymimiasteczkami,natomiaststolicħokreƑlasiħ
jako dynamicznČ i nowoczesnČ (dynamic, modern). Pojawia siħ znaczČca opinia: „heavy
industry–ruinedlandscape”(dosų.duǏy,intensywnyprzemysų–zniszczonykrajobraz).Caųy
krajjestokreƑlonyjakoduǏyiskomplikowany(„bigandcomplicatedcountry”).PadarównieǏ
hasųo„EuropaWschodnia”,którefrancuskirespondentsamopatrujewyjaƑnieniem,Ǐejego
zdaniem jest to stereotypowy wizerunek. Wspomniane zostaųy takǏe parki narodowe oraz
bursztyn jako znany polski „produkt”. 5,6 proc. ankietowanych kojarzy Polskħ z niskimi
cenami. Pozytywnie zostaų oceniony Kraków, jako sympatyczne miejsce o specyficznym
klimacie, wskazano teǏ na istnienie duǏej iloƑci miejsc o charakterze kulturalnym
ihistorycznym.
Nie zabrakųo nawiČzaŷ do tradycji, historii i polityki. Historiħ kraju okreƑlono jako
bogatČ (huge), ale teǏ trudnČ, ciħǏkČ (hard). Padųo jedno skonkretyzowane skojarzenie
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zIwojnČ ƑwiatowČ oraz ogólne hasųo „komunizm”. Odnotowano wypowiedǍ respondenta
zNiemiecotrudnymstosunkuPolskizNiemcami(„difficultrelationshiptoGermany”).Kraj
zostaų równieǏ okreƑlony jako katolicki (catholic) oraz tradycyjny lub konserwatywny
(traditional).NatympoziomiepojawiajČsiħjuǏrównieǏsųawniPolacy:JanPaweųII,Mikoųaj
Kopernik iRoman Polaŷski. Oprócz powyǏszych skojarzeŷ uwadze respondentów nie
umknħųopolskiejedzenie,którejestokreƑlaniejakodobre,anawetbogate(„richfood”).

ZnajomoƑđkulturypolskiej
Pytanie o znane respondentom elementy polskiej kultury ze wskazaniem
przykųadowym na ksiČǏki, muzykħ, film czy teatr, okazaųo siħ bardzo trudne. Niemal jedna
trzeciarespondentów(31,5proc.)pozostawiųajebezodpowiedzibČdǍprzyznaųa,Ǐeniewie
niclubwiebardzoniewiele.Pozostaųeodpowiedziskupiųysiħprzedewszystkimnapolskiej
filmografii – wymienione zostaųy przy tym zarówno nowe dzieųa (Katedra Tomasza
Bagiŷskiegoz2000,PianistaRomanaPolaŷskiegoz2002,PornografiaJanaJakubaKolskiego
z2003, Katyŷ Andrzeja Wajdy iSztuczki Andrzeja Jakimowskiego z 2007 roku), jak i starsze
(trylogia Trzy kolory: Niebieski, Biaųy, Czerwony Krzysztofa KieƑlowskiego z lat 1993–94
iSeksmisja Juliusza Machulskiego z 1984 roku). Z PolskČ kojarzony jest takǏe film Stevena
SpielbergaListaSchindlera(z1993roku).BadanikojarzČPolskħtakǏejakomiejscenarodzin
Fryderyka Chopina, jednak ostroǏniej podchodzČ do kwestii jego narodowoƑci, ze wzglħdu
na brzmienie i pisowniħ nazwiska; znajČ teǏ jego nokturny. ObecnoƑđ polskiej literatury
zostaųazaznaczonawyųČcznienazwiskiemAdamaMickiewicza,natomiastteatru–Tadeusza
Kantora. Respondenci uzaleǏniajČ teǏ dostħp do imprez kulturalnych od wielkoƑci miasta –
jedenznich,przebywajČcywNysie,stwierdza,Ǐe„okulturzeniewienic,poniewaǏmiasto,
wktórymstudiuje,niejestzbytduǏeiniesČdzi,Ǐebybyųtamteatr”.WƑródmiejsciobiektów
o charakterze kulturalnym zostaųy wymienione: Bydgoszcz – Opera Nova, Szkoųa Filmowa
w Bodzi, Festiwal Filmowy wGdyni i Kraków, okreƑlony jako „stolica jazzu”. Prócz tego
dostrzeǏono „dobre kina” iliczne festiwale („a lot of festivals everywhere”). Pojawia siħ
równieǏopiniarespondentaniemieckiego:„WestandEastareverydifferent”(dosų.„Zachód
iWschódbardzosiħróǏniČ”).



40

SųawniPolacy
WƑród czterech nazwisk onajwyǏszej frekwencji (kolejno: 1. Mikoųaj Kopernik,
2. Fryderyk Chopin, 3. Jan Paweų II, 4. Maria Curie–Skųodowska) tylko jedno, polskiego
papieǏa, nie budziųo wƑród ankietowanych Ǐadnych wČtpliwoƑci dotyczČcych pochodzenia
tegoǏ. Pozycja Mikoųaja Kopernika na poczČtku imponujČcej liczby wskazanych osób (49)
wymaga pewnego komentarza. Przede wszystkim naleǏy wziČđ pod uwagħ, Ǐe respondenci
wypeųniali ankietħ w Toruniu, po trzydniowej wycieczce, w czasie której z pewnoƑciČ imiħ
wielkiego uczonego nieraz zostaųo wymienione. Mikoųaj Kopernik jest teǏ obecny
wprogramachedukacyjnychwielupaŷstw,zewzglħdunawielkieznaczenieswoichodkryđ.
Ciekawy wČtek zostaų poruszony w przypadku dwóch osób ze Ƒwiata wspóųczesnej
polityki,mianowicie–braciKaczyŷskich.Okazaųosiħbowiem,ǏewiħkszČfrekwencjħniǏsam
obecnyprezydent,KaczyŷscyuzyskaliųČcznie.
WyjČtkowo duǏČ popularnoƑđ, jak na postađ historycznČ, zyskaų król Jan III Sobieski.
PrawdopodobniejednakmoǏnawytųumaczyđówfenomenzapomocČmarkipolskiejwódki
sygnowanej jego nazwiskiem i pobieǏnej „edukacji” obcokrajowców przez polskich
znajomych w tym zakresie (wódka „Sobieski” jest drugČ po „ubrówce” najczħƑciej
wymienianČwƑródinnychmarek).WysokČpozycjħnaliƑcieutrzymaųtakǏeRomanPolaŷski.
Chođ w pytaniu ogólnym na temat kultury nieznacznie tylko przeƑciga on iloƑciowo
Krzysztofa KieƑlowskiego, to w ogólnym rozrachunku jego nazwisko jest najczħƑciej
wymieniane z grona polskich reǏyserów. Byđ moǏe wynika to z samej struktury nazwiska,
bezpoƑredniokojarzČcegosiħznazwČkraju.

Potrawyinapoje
Pytanie dotyczČce znajomoƑci polskich potraw i napojów byųo dla obcokrajowców
otyle trudne, Ǐe czħsto nie znajdowali oni angielskiego zamiennika nazwy i zmuszeni byli
do fonetycznego odtworzenia polskiej. WƑród potraw najwiħkszČ frekwencjħ uzyskaųy
pierogi. StanowiČ one wyrób ogólnokrajowy, a zarazem bardzo charakterystyczny.
ZpewnoƑciČ jednym z czynników ksztaųtujČcych ten wynik jest ich uniwersalna, ųatwa
do zapamiħtania, a nawet jħzykowego „oswojenia” nazwa (w ankietach pojawiajČ siħ jej
wersje zkoŷcówkami fleksyjnymi jħzyków rodzimych ankietowanych lub zmodyfikowane
napodstawierozumieniazesųuchu,np.pierogislubpiroggi,anawetphyrogy).Niesposób
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jednak pominČđ tutaj udziaųu ogólnokrajowej mody na tzw. „pierogarnie”, czyli
wyspecjalizowane w róǏnych odmianach tej potrawy bary–restauracje, z którymi
obcokrajowcy wcodziennych sytuacjach konsumpcyjnych musieli siħ zetknČđ. Respondenci
poza czħstym wskazywaniem potraw tradycyjnych, takich jak barszcz i bigos, Ǐywo
zainteresowanibylirównieǏpolskimdaniemtypu„fastfood”,czylizapiekankČ,dlaPolaków
przekČskČ bynajmniej niewywoųujČcČ skojarzenia z PolskČ i zupeųnie niereprezentatywnČ
wtymzakresie.
Wyniki zestawienia dotyczČcego znajomoƑci polskich napojów, wƑród których
wymieniono wyųČcznie produkty alkoholowe, wymagajČ pewnego komentarza.
Sformuųowanie pytania o polskie potrawy i napoje wymusiųo na respondentach w zakresie
tych drugich odpowiedzi tendencyjne. Nieųatwo by im bowiem byųo, przy tak pobieǏnej
znajomoƑci polskiej kuchni tradycyjnej, jak to zostaųo juǏ wykazane wprzypadku potraw,
przytaczađ maųo znane i trudno dostħpne produkty, takie jak wystħpujČcy w krajach
sųowiaŷskichsokbrzozowy.TrzebatakǏepodkreƑliđ,ǏesytuacjaPolskiwtymzakresieniejest
wyjČtkowa – niewiele bowiem paŷstw Ƒwiata moǏe poszczyciđ siħ narodowymi napojami
niealkoholowymi. Jednymi z nielicznych skojarzeŷ jest tutaj np. herbata (jako wyróǏnik
Dalekiego Wschodu, ale takǏe gųħboko osadzony w kulturze anglosaskiej) czy Coca–Cola,
markakojarzonaogólniejakoamerykaŷska.NakorzyƑđpolskichalkoholiƑwiadczČteǏfakty
natury gospodarczej. Polska wódka jest bowiem obecna w ponad stu krajach Ƒwiata,
nawszystkichkontynentach(Bodziak2008:58).

OpinieoPolsceijejmieszkaŷcach
Na podstawie analizy odpowiedzi na pytanie o aktualny sČd na temat Polski
iPolaków, z niekųamanČ satysfakcjČ stwierdziđ moǏna, Ǐe w opinii cudzoziemców nasz kraj
i ludzie zyskujČ przy bliǏszym poznaniu. Przestajemy byđ przede wszystkim obcy, dziwni,
zacofaniiodleglikulturowo,aprzybyszedochodzČdowniosku,Ǐenienapotykasiħtuwcale
tak duǏych róǏnic, jak wydawaųo im siħ z perspektywy wųasnego paŷstwa. Niemal dwie
trzecie odpowiedzi na to pytanie stanowiČ wypowiedzi ƑwiadczČce na naszČ korzyƑđ,
dotyczČce zarówno ludzi, atrakcji o charakterze turystycznym, jak i gospodarki. Jak
podsumowujejedenzrespondentów:„pozytywnewraǏeniamajČjednakduǏČprzewagħ”.
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Badani podkreƑlajČ, Ǐe Polacy „na poczČtku sČ nieƑmiali, ale bardzo gorČco witajČ
ludzi” oraz, czħsto z wydǍwiħkiem pewnego zdziwienia, okazywanego za pomocČ
np. wykrzykników, stwierdzajČ, Ǐe ǏyjČ oni tak, jak ludzie we wszystkich innych paŷstwach
(„not so different from Western countries”, „Turkish culture is close to Polish”). PrzyznajČ
takǏe,ǏepobytwPolscecaųkowiciezmieniųichwizerunektegokraju(„Totallychangedmy
mind!”,„Ihaveaverydifferentopinionnow”,„[Poles]arenotdrunkallthetime”–„[Polacy]
nie sČ ciČgle pijani”). Ponad jedna czwarta badanych okreƑliųa Polaków jako ludzi miųych
(nice), blisko 15 proc. jako uczynnych (helpful), a 16,6 proc. jako przyjaznych/ Ǐyczliwych/
towarzyskich (friendly). Jednostkowe odpowiedzi charakteryzujČ teǏ naszych rodaków jako:
bardzo tradycjonalnych (very traditionally), otwartych umysųowo (open–minded),
goƑcinnych/przyjaznych (hospitable), Ǐyczliwych/ uprzejmych/ miųych/ uczynnych (kind,
polite),sympatycznych,sumiennychiwykonujČcychswojČpracħdokoŷca,bardzo,anawet
nadzwyczajnie religijnych (extremely religious), ale równieǏ zimnych (cold persons),
posiadajČcychkompleksy,niebezpiecznych,agresywnych(zwųaszczapodwpųywemalkoholu)
i rzadko uƑmiechajČcych siħ (hard to smile). Francuski respondent z podziwem odnotowaų
romantyzmPolaków,którzywedųugjegoobserwacjizawszekupujČkobietomkwiatypodczas
randek. PodkreƑlono równieǏ (nadmiernČ?) dbaųoƑđ oubiór, wyglČd i bacznČ obserwacjħ
zmianwmodzie(„theycarealotaboutclothes,andlooksandstylisttrends”).Krajoceniony
zostaų jako rozwijajČcy siħ i zmieniajČcy (developing, in transition), zimny, posiadajČcy silnČ
kulturħ(„strongculture”),wyróǏniajČcysiħpodwzglħdemųadnychmiastiarchitekturyoraz
stanowiČcyniezwykųemiejsceocharakterzehistorycznym(„amazinghistoricalplace”,„alot
ofhistoricalplaces”).
Zdecydowanie i jednogųoƑnie dodatnio zostaųo ocenione polskie mųode pokolenie.
Respondenci wskazali na jego silnČ chħđ edukacji, otwartoƑđ, zainteresowanie isympatiħ
wobec innych narodowoƑci i kultur, a takǏe silnČ potrzebħ zarobkowania, duǏČ motywacjħ
dozdobyciadobrejpracyirozpoczynaniekarieryzawodowejjuǏpodczasstudiów.
Nie obyųo siħ jednak bez krytycznych uwag. ZauwaǏony zostaų niewielki poziom
znajomoƑci jħzyka angielskiego, wskazano ten fakt jako Ǎródųo problemów w relacjach
z obcokrajowcami, m.in. motywujČc chħđ pomocy cudzoziemcom ich znajomoƑciČ jħzyka
polskiego („often they don’t want to help, especially if you don’t speak Polish fluently”).
artobliwie zostaųy ujħte polskie próby komunikowania siħ z cudzoziemcami w jħzyku
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polskim: „kiedy [Polacy] nie znajČ angielskiego, próbujČ wyraziđ swojČ myƑl mówiČc
cierpliwie po polsku” („even don’t know English trying to tell in patience in Polish”).
Wskazano na incydenty ƑwiadczČce o nieuprzejmoƑci czy wrħcz agresji Polaków wobec
cudzoziemców(„sometimestheyarenotpoliteenough<especiallyinWarszawa>”,„guyslike
to fight foreigners in BódǍ”). Wymieniono takǏe inne elementy ƑwiadczČce nieprzychylnie
o naszym kraju, przede wszystkim skųonnoƑđ Polaków do alkoholu, wystħpowanie osób
bezdomnych, zųy i dziwaczny marketing („bad and weird marketing”) oraz irytacjħ wobec
obcokrajowcówimniejszoƑci(„sometimesirritatedaboutforeignersandminorities”).
Trudno oceniđ, czy wypowiedzi na temat zdolnoƑci Polaków do codziennej zabawy
(„theycanpartyeveryday”)orazmoǏliwoƑciprzyswajaniaalkoholuprzezichorganizm(„they
drink even more alkohol than I thought”) sČ negatywne, czy teǏ wyraǏane Ǐartobliwie lub
z podziwem dla nich. Nie brakuje jednak entuzjastycznych haseų, które o ile utrzymane
zostanČpopowrocieichautorówdoojczyzn,bħdČstanowiųypiħknČreklamħnaszegokraju:
„I love the Polish people and their kind of life”, „It’s the best country in Europe!”, „pretty
Poles,beautifulgirls”,„greatpeople”.

Pozytywneakcenty
Czynnikiem, który w odpowiedzi na pytanie „Co podoba Ci siħ w Polsce? /What do
you like about Poland?” uzyskaų najwiħksze zainteresowanie respondentów iich
przychylnoƑđ, okazaųy siħ polskie miasta i ich architektura. Badani podkreƑlali niezwykųČ
urodħ miast – zarówno w sposób ogólny (beautiful cities), jak i szczegóųowy, wskazujČc
np.starebudynki,koƑcioųy,stylgotycki,czħƑcimiastocharakterzehistorycznym(„historical
parts”) czy bliǏej niezidentyfikowany „beautiful rynek”. Pojawia siħ uznanie i podziw dla
odbudowy polskich miast po drugiej wojnie Ƒwiatowej („the old cities have been rebuildt
afterWWII–reallyadmirable”).
Zagadnieniem czħƑciowo zwiČzanym z powyǏszym jest takǏe zwrócenie uwagi
respondentównapolskČprzyrodħ.AǏ11znich(20,4proc.)podkreƑliųojejuroki:duǏeparki
irzeki, ogólnie duǏČ iloƑđ zieleni („everywhere full of trees and grass”), rozplanowanie
parków („the design of parks”), ale takǏe parki naturalne („natural parks”). Uwadze
ankietowanych hiszpaŷskich nie umknħųy równieǏ Ǐubry. Respondent portugalski przyznaje
natomiast, Ǐe w Polsce podobaų mu siħ Ƒnieg – jest to jednak jedna z nielicznych opinii
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pozytywnych dotyczČcych polskiej pogody. Korzystnie okreƑlono natomiast umiejscowienie
Polski jako kraju turystycznego, chođ nie sprecyzowano niestety bliǏej, jakie warunki ona
w tym zakresie speųnia. Doceniono teǏ róǏnorodnoƑđ kraju, w którym jest wiele
dozobaczenia(diversity,„thevariety,thereisalottosee”).WskazanojakozaletħbrakƑcisku
komunikacyjnego(„notrafficjam”).
AǏ 19 ankietowanych (35,2 proc.) wskazuje na samych Polaków jako przyczynħ
sympatii. SČ to w przewaǏajČcej mierze opinie doƑđ ogólnikowe, okreƑlajČce naszych
rodaków jako miųych i przyjaznych. PojawiajČ siħ tu jednak takǏe, chođ jednostkowe,
wskazaniabardziejprecyzyjne.ZauwaǏonezostaųoprzezjednegozrespondentów,ǏePolacy
sČbardziejchħtnidopomocy,kiedypróbujeonuǏywađ,jaksamokreƑla,swojego„ubogiego”
nawetjħzykapolskiego.
12 respondentów (22,2 proc.) podkreƑliųo niskie ceny („the cheapness of almost
everything!”), wskazujČc przy tym dla porównania wųasne kraje lub te, które odwiedzili
(„cheaper than France”, „it’s cheap compare to Holland”). WƑród skonkretyzowanych
wskazaŷznalazųysiħtaniebiletykolejowe.
7ankietowanychwskazaųojakopozytywnyelementpolskoƑcijedzenie,którezostaųo
ogólnie ocenione jako dobre. Wymieniono „hot pČczki” („gorČce pČczki”), naleƑniki,
droǏdǏówkħzbudyniem,lodyorazogólnie–sųodycze.PojawiasiħjednoskojarzeniezmarkČ
–Wedel.FrekwencjawodpowiedziachdotyczČcychalkoholijesttuzdecydowaniemniejsza
niǏwinnychpytaniach.Trzykrotnietylkopadahasųo„piwo”,dwarazy–„wódka”.
Mimo przesųanek polskich mediów, wskazujČcych na powszechnČ skųonnoƑđ
studentów z wymiany Erasmus do nieustannego korzystania z polskiej oferty rozrywkowej,
tylko7znichwymieniųo„imprezy”(parties),jakoto,coimsiħpodobawPolsce.

Zjawiskanegatywne
WƑród odpowiedzi na pytanie o elementy wzbudzajČce antypatiħ ankietowanych
napierwszymmiejscuznalazųasiħpogoda.WymieniųojČ,okreƑlajČcprzytymjakozmiennČ,
alezawszezimnČ,aǏ27respondentów(50proc.).KolejnČnegatywnČcechČpolskoƑci,którČ
wskazaųo 9respondentów (16,7 proc.), jest pijaŷstwo oraz agresywni, nietrzeǍwi ludzie.
Trzecim najczħƑciej powtarzajČcym siħ elementem byųa natomiast nikųa znajomoƑđ jħzyka
angielskiegowƑródPolaków,zktórymiobcokrajowcysiħzetknħli–pozytywniewyróǏniona
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zostaųanatymtlejedyniegrupastudentów.WartymuwagijestspostrzeǏeniewħgierskiego
respondenta, Ǐe nazwy itytuųy, np. w muzeach, sČ tylko w jħzyku polskim i Ǐe brakuje
jakiegokolwiek tųumaczenia dla cudzoziemców, chođby w tak uniwersalnych w naszym
regionie jħzykach, jak angielski czy niemiecki. Ankietowani wskazali teǏ negatywne cechy
w zachowaniu Polaków. Niechħđ czy wspomniana juǏ agresja, nie tylko wƑród pijanych,
skierowana jest wedųug respondentów gųównie wobec „obcych”: mniejszoƑci narodowych,
cudzoziemcówoinnymkolorzeskóry,(„somePolishpeopleareagressivetoAsian”,„rasizm
<blackpeoplearetreatenverybadly>”),PolakomprzypisujesiħtakǏeogólnybrakotwartoƑci
wobec obcokrajowców czy innego rodzaju odczuwanej „odmiennoƑci”, np. gejów. Brak
uƑmiechu i miųej obsųugi, szczególnie w reprezentatywnych instytucjach, takich jak poczta,
urzħdy czy chociaǏby stacje kolejowe, to kolejna cecha polskiego spoųeczeŷstwa, która nie
uųatwianambudowaniapozytywnegowizerunku(„thesalespersonsinstationsand<food>
shops don’t smile”, „no service”, „people in public places <post office, urzČd, eg.> are very
unkind”). Wymieniono teǏ takie polskie cechy jak: brak organizacji, przeklinanie, przemoc,
prostactwo (rudeness), oziħbųoƑđ (coldness), a takǏe pesymizm, narzekanie i poczucie
przegranej („complaining and feel like victims”). PodkreƑlono wystħpowanie postaw
konserwatywnych – zarówno ogólnie, jak i przejawiajČcych siħ w relacjach miħdzyludzkich
iwobecreligii(„sometimesverytraditionalrelationshipbetweenman&woman”,„extreme
religiousfeeling”).
Ogólnie negatywnie oceniono ruch drogowy i polskich kierowców, z jednym
skonkretyzowanymwskazaniemnaichnieuprzejmoƑđwobecpieszych(„theyneverstopfor
you”).leocenionostandróg,wskazanoteǏnaniewielkČiloƑđautostrad.Zwróconouwagħ
na transport publiczny, krytykujČc pociČgi, tramwaje oraz niewygodne dla podróǏujČcych
poųČczeniakolejowe(„It’sreallydifficulttoreachanywherefromyourplace.Ifyoumisstrain
you can travel 12 hours”). W podróǏy i miejscach publicznych doskwiera takǏe zjawisko
pųatnychtoalet.
Niezabrakųonegatywnychocenwstosunkudopolskichpotrawinapojów–dwójka
respondentówwskazujenaogórki,takǏedwukrotniepojawiajČsiħwodpowiedziachpierogi
(wtym raz ruskie), raz – pierniki. Zdaniem niemieckiego ankietowanego w Polsce brakuje
ǏywnoƑci pochodzenia naturalnego. WiČǏe on to takǏe z ogólnym brakiem zachowaŷ
proekologicznych („there is no feeling for environment & organic food”). Inny respondent
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wskazuje z kolei na kulejČcy system segregowania/odzyskiwania odpadów i wyrzucanie
Ƒmieci w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych („the inexistance of a good recycling
system,peoplethrowingtheirtrasheverywhere”).
Polski marketing zostaų okreƑlony jako „dziwny” (strange), obcokrajowcom nie
podobajČ siħ teǏ warunki pracy w Polsce. Skrytykowano telewizjħ, billboardy oraz reklamy
wystħpujČce w gazetach. Infrastrukturħ oceniono jako niezbyt rozwiniħtČ (not too
developed). Turecki respondent zauwaǏa zaniedbane, zniszczone budynki i nieco naiwnie
tųumaczyichstandrugČwojnČƑwiatowČ,uznajČc,Ǐetoulegniezmianienalepsze(„buildings
seemsadcuz[because–przyp.aut.]ofsecondworldwarbutIthinkitwillbeok”).WƑród
postaci, które nie zyskaųy sympatii respondentów, znaleǍli siħ bracia Kaczyŷscy, Liroy oraz
zespóųIchTroje.

Podsumowanie

Celem niniejszej pracy byųo wykazanie, w jaki sposób Polska i Polacy sČ postrzegani
przezmųodepokolenieobcokrajowców,przyjednoczesnymzaųoǏeniu,Ǐeobraztenzmienia
siħ w trakcie poznawania kraju „od wewnČtrz”. Okazaųo siħ bowiem, Ǐe oswojenie
przywiezionych z zagranicy stereotypów na temat Polski spowodowaųo znaczny spadek
negatywnych okreƑleŷ natury ogólnej i zastČpienie ich w ƑwiadomoƑci respondentów nie
zawszepozytywnymi,alebardziejskonkretyzowanymiiopartyminaprzykųadachopiniami.
Tym, co moǏe i powinno wyróǏniađ Polskħ, jest unikatowe poųČczenie cywilizacji
znaturČ. Przy niedostatecznie ciepųym klimacie warto przecieǏ promowađ regiony
ocharakterze prozdrowotnym, takie jak miejscowoƑci górskie, posiadajČce Ǎródųa wód
mineralnych, czy nadmorskie, ze wzglħdu na wystħpowanie jodu. Kompilacja tych
naturalnych moǏliwoƑci wraz z obecnie upowszechniajČcČ siħ modČ na wszelkiego rodzaju
oƑrodki typu SPA, moǏe dađ zaskakujČco dobre rezultaty. Godnym podkreƑlenia jest takǏe
poųoǏenie geograficzne kraju, pozwalajČce na wszechstronne atrakcje: dostħp do morza,
pasma górskie (rozwijajČcy siħ sektor usųug zwiČzany ze sportami zimowymi), mazurskie
jeziora, parki narodowe oraz rozsiane po caųej Polsce miejscowoƑci o kulturalnym
ihistorycznymcharakterze.
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Wprowadzenie

W dobie globalizacji narastajČce powiČzania gospodarcze miħdzy paŷstwami
spowodowaųy wzrost znaczenia zagranicznej polityki ekonomicznej. OdpowiedziČ
na przemiany zachodzČce w gospodarce Ƒwiatowej byųa zmiana zakresu aktywnoƑci
dyplomatycznejpaŷstwiwųČczeniewniČdyplomacjiekonomicznejorazrozszerzeniepolityki
gospodarczej o obszar dziaųaŷ w zakresie promocji eksportu i przyciČgania inwestycji
bezpoƑrednich. Eksport oraz bezpoƑrednie inwestycje zagraniczne sČ waǏnymi czynnikami
wpųywajČcymi na wzrost gospodarczy w kaǏdym kraju. Dlatego teǏ stworzenie skutecznego
systemupromocjigospodarczejjestniezmierniewaǏne.
Celem niniejszej pracy byųo przedstawienie podstaw instytucjonalnych oraz
programowychhiszpaŷskiegosystemupromocjigospodarczejzewskazanieminteresujČcych
rozwiČzaŷ, które mogųyby byđ zastosowane podczas opracowywania strategii dotyczČcych
ksztaųtupromocjigospodarczejPolski.
Podczasanalizyhiszpaŷskiegosystemupromocjigospodarczejijegofunkcjonowania
wykorzystanoinformacjezawartewartykuųachnatemathiszpaŷskiejpolitykihandlowejoraz
promocji gospodarczej opublikowane w czasopismach ekonomicznych, sprawozdaniach
rocznych hiszpaŷskich instytucji odpowiedzialnych za ksztaųtowanie i wdraǏanie dziaųaŷ
promocyjnych oraz materiaųy informacyjne opracowane przez poszczególne instytucje
na temat realizowanych przez nie programów. Do próby oceny polskiego systemu promocji
gospodarczej dokonanej przez autorkħ doųČczone zostaųy opinie zawarte w Informacji
o wynikach kontroli realizacji rzČdowego "Programu promocji gospodarczej Polski do roku
2005"przeprowadzonejprzezNajwyǏszČIzbħKontroliw2006roku.
W pracy zaprezentowano funkcjonowanie hiszpaŷskiego systemu promocji
gospodarczej, a wiħc organów administracji paŷstwa odpowiedzialnych za ksztaųtowanie
zagranicznej polityki gospodarczej oraz instytucji powoųanych w celu prowadzenia dziaųaŷ
na rzecz promocji hiszpaŷskich towarów, konkretnych branǏ, znaków towarowych,
hiszpaŷskich inwestycji za granicČ oraz przyciČgania inwestycji zagranicznych na Póųwysep
Iberyjski. Po dokonanej próbie oceny polskiego systemu promocji zaproponowano
zastosowanie na gruncie polskim niektórych sposobów organizacji promocji gospodarczej
orazdziaųaŷwykorzystywanychwHiszpanii.
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Hiszpaŷskisystempromocjigospodarczej

Jednym z filarów hiszpaŷskiego systemu promocji gospodarczej jest Hiszpaŷski
Instytut Handlu Zagranicznego10 (ICEX). ICEX wspiera rozwój handlu zagranicznego
i internacjonalizacji przedsiħbiorstw poprzez dostarczanie materiaųów informacyjnych oraz
specjalne programy dziaųaŷ. WaǏnČ grupħ programów ICEX stanowiČ te majČce za cel
wstħpnezapoznaniezmoǏliwoƑciČpodjħciadziaųalnoƑcieksportowejszczególnieprzezmaųe
iƑrednieprzedsiħbiorstwa(M_P).IstniejČtakǏeprogramywspierajČcepodmiotygospodarcze
w przeprowadzeniu konkretnych czynnoƑci sųuǏČcych rozpoczħciu dziaųalnoƑci za granicČ.
Oprócz zwiħkszenia liczby przedsiħbiorstw eksportujČcych swoje towary, ICEX promuje
hiszpaŷskieprojektyinwestycyjnezagranicČiwtymceluwdraǏakilkaróǏnychprogramów,
które majČ zachħciđ do podejmowania tego typu przedsiħwziħđ w wiħkszym stopniu.
W warunkach postħpujČcej globalizacji ICEX stawia na promocjħ hiszpaŷskich inwestycji
za granicČ w celu poszukiwania wyǏszej efektywnoƑci produkcji i moǏliwoƑci komercjalizacji
produktów na rynkach caųego Ƒwiata. W przypadku tych programów ICEX wskazuje grupħ
krajówpriorytetowychdlahiszpaŷskichinwestycji:Chiny,Indie,Rosja,USA,Meksyk,Brazylia,
Maroko,

Algieria.

ICEX

wspiera

równieǏ

przedsiħbiorstwa

biorČce

udziaų

w miħdzynarodowych postħpowaniach o udzielenie zamówieŷ publicznych organizowanych
w krajach poza UniČ EuropejskČ oraz firmy doradcze eksportujČce swoje usųugi na rzecz
miħdzynarodowych instytucji finansowych. ICEX oferuje dwa projekty szkoleniowe sųuǏČce
budowiekompetencjizasobówludzkichwdziedziniehandluzagranicznego,zakųadajČc,iǏbez
wyksztaųconych kadr przedsiħbiorstwa nie podoųajČ procesom internacjonalizacji. W sumie
ICEX oferuje hiszpaŷskim przedsiħbiorstwom kilkanaƑcie programów wsparcia. Gųówne
dziaųania w ramach programów polegajČ na informowaniu, doradztwie oraz udzielaniu
pomocyfinansowejnarzeczzakwalifikowanychprojektów.
Drugim filarem hiszpaŷskiego systemu promocji gospodarczej jest Hiszpaŷskie
Towarzystwo Finansowania Rozwoju11 (COFIDES), które wspiera hiszpaŷskie inwestycje
lokalizowane w krajach rozwijajČcych siħ. COFIDES zarzČdza funduszami inwestycyjnymi
utworzonymiprzezpaŷstwodlacelówinternacjonalizacji._rodki,którymizarzČdzaCOFIDES
rozdysponowane sČ pomiħdzy branǏowe oraz regionalne linie finansowania. W przypadku

10
11

InstitutoEspañoldeComercioExterior(ICEX)–tųum.wųasne
LaCompañíaEspañoladeFinanciacióndelDesarrollo(COFIDES)–tųum.wųasne
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programówCOFIDESregionamipriorytetowymisČ:Chiny,KrajeprzyjħtedoUEw2004i2007
rokuorazTurcja,Maroko,Meksyk,BrazyliaorazAfrykaSubsaharyjska.
PolitykČ promowania i przyciČgania inwestycji do Hiszpanii zajmuje siħ powoųana
w 2005 roku paŷstwowa spóųka – INTERES Invest in Spain, której gųównymi zadaniami
sČ promowanie, pozyskiwanie i zatrzymywanie bezpoƑrednich inwestycji zagranicznych
wHiszpaniipoprzezzapewnieniepunktukonsultacyjnegodlazagranicznychinwestoróworaz
kontaktowego dla wszystkich instytucji paŷstwowych, regionalnych i lokalnych
zaangaǏowanychwpromowanieiprzyciČganieinwestycji.
HiszpaŷskiesųuǏbyekonomicznezorganizowanesČwBiuraEkonomicznoͲHandlowe12,
które oferujČ usųugi doradcze na rynku kraju goszczČcego zarówno dla wųasnych
przedsiħbiorstw–eksporterówiinwestorów,jakidlatychinwestorówzagranicznych,którzy
chcČwejƑđnarynekhiszpaŷski.
W zwiČzku ze specyfikČ podziaųu administracyjnego kraju, w Hiszpanii istniejČ
iodgrywajČznaczČcČrolħregionalneagencjepromocjigospodarczej(17niezaleǏnychagencji
z siedzibČ w kaǏdym regionie autonomicznym). Agencje, jako jednostki powoųane
do dziaųania przez rzČdy autonomiczne realizujČ zadania w ramach promocji gospodarczej
danegoregionu.ProgramyorazƑwiadczoneprzeznieusųugikierowanesČgųówniedosektora
maųych i Ƒrednich przedsiħbiorstw. Agencje wspóųpracujČ z centralnymi oraz regionalnymi
instytucjami kredytowymi, aby wspierađ eksport i inwestycje równieǏ poprzez instrumenty
finansowe.
W ostatnich latach dostrzeǏono problem braku koordynacji w zakresie wdraǏanych
programów przez ICEX oraz agencje regionalne i postanowiono o zawarciu oficjalnych
porozumieŷowspóųpracy.
Izby przemysųowoͲhandlowe, odgrywajČce prawie tak samo znaczČcČ rolħ
w dziedzinie wspierania internacjonalizacji hiszpaŷskich przedsiħbiorstw co agencje
paŷstwowe, wypeųniajČ szereg zadaŷ na rzecz przedsiħbiorców, w tym miħdzy innymi
wspierajČ hiszpaŷski eksport na podstawie uchwalonego Izbowego Planu Promocji
Eksportu13,finansowanegozfunduszywųasnych,koordynowanegocentralnieirealizowanego
przez izby regionalne. JednČ z inicjatyw izb przemysųowoͲhandlowych w zakresie promocji
gospodarczejbyųorównieǏzorganizowaniegieųdofertpodwykonawstwaprzemysųowegopod

12
13

OficinasEconómicasyComerciales–tųum.wųasne
PlanCameraldePromocióndeExportaciones–tųum.wųasne
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nazwČSUBCONTEX.
Przy realizacji polityki promocji gospodarczej wspóųpracujČ oprócz wymienionych
równieǏ inne instytucje publiczne tj.:  Hiszpaŷski Instytut Turystyki14, Hiszpaŷskie Centrum
Rozwoju Technologii Przemysųowej15, Hiszpaŷskie Biuro Patentów i Znaków Towarowych16,
Instytut Kredytu Publicznego17, Hiszpaŷskie Towarzystwo Ubezpieczeŷ Kredytów
Eksportowych18.
CharakteryzujČc hiszpaŷski system promocji gospodarczej naleǏy wskazađ istniejČce
równoczeƑnietrzyformyorganizacjipromocjihandluiinwestycji.Istniejeformaterytorialna
promocji, odnoszČca siħ do regionów autonomicznych, która ogranicza siħ do promocji
produktów i firm z danego regionu, forma promocji multisektorowej, ale o charakterze
lokalnym, realizowana przez izby handlowe oraz forma przedsiħbiorczoͲsektorowa, którČ
reprezentuje ICEX, instytucja, która jako jedyna moǏe je wszystkie zjednoczyđ (Sendín
deCaceres2005:219).

Polskisystempromocjigospodarczej

Polska nie posiada jeszcze w peųni skutecznych i dopracowanych rozwiČzaŷ
organizacyjnychiprogramowychwzakresiepromocjigospodarczej.WciČǏtrwajČpracenad
strategiami, które zreformujČ polski system promocji gospodarczej19. Do sųaboƑci polskiego
modelu moǏna zaliczyđ przede wszystkim mankamenty w funkcjonowaniu instytucji
odpowiedzialnych za promocjħ handlu i inwestycji, maųe zróǏnicowanie oferowanych
instrumentów wsparcia i niedostosowanie ich do potrzeb przedsiħbiorstw oraz sųabe

14

InstitutodeTurismodeEspaña–tųum.wųasne
CentrodeDesarrolloTecnológicoIndustrial(CDTI)–tųum.wųasne
16
OficinaEspañoladePatentesyMarcas–tųum.wųasne
17
InstutitodeCréditoOficial(ICO)–tųum.wųasne
18
CompañíaEspañoladeSegurosdeCréditoalaExportación(CESCE)–tųum.wųasne
19
W2007rokuopracowano„ZaųoǏeniadostrategiipromocjigospodarkipolskiej2007Ͳ2015”,któremiaųy
stanowiđpodstawħopracowania„Strategiipromocjigospodarkipolskiej”wtymsamymroku.Wodpowiedzi
MinistraGospodarkiWaldemaraPawlakanainterpelacjħposųówMarkaZieliŷskiegoiMaciejaOrzechowskiego
wsprawiestrategiipromocjigospodarczejPolski(znakpismaSPSͲ023Ͳ10148/09)udzielonejdnia31lipca2009
r.moǏnaznaleǍđinformacjħ,Ǐe„projekt˝Strategiiumiħdzynarodowieniagospodarkipolskiej˝(poprzednia
nazwa:˝Strategiapromocjigospodarkipolskiej˝)zostaųskierowanywkwietniudokonsultacjiwewnČtrz
MinisterstwaGospodarki.KonsultacjewewnČtrzresortowepowinnyzakoŷczyđsiħwciČgunajbliǏszychtygodni.
NastħpnymetapembħdČkonsultacjespoųeczneorazmiħdzyresortowe.Pouzgodnieniudokumentzostanie
skierowanypodobradyKomitetuRadyMinistrówiRadyMinistrów.”„Strategiaumiħdzynarodowienia
gospodarkipolskiej”niezostaųawciČǏopublikowana.
Dokumentelektroniczny,dostħpnywInternecie[16.12.2009]:
http://www.maciejorzechowski.pl/1752/interpelacjaͲwͲsprawieͲstrategiiͲpromocjiͲgospodarczejͲpolski.html
15
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ukierunkowaniedziaųaŷnapromowaniemarkinarodowej.
JednymzproblemówjakienapotykaųykolejnerzČdyprzyrealizacjiProgramupromocji
gospodarczej Polski do roku 2005 byų spór kompetencyjny do jakiego dochodziųo pomiħdzy
Ministrem Gospodarki i Ministrem Spraw Zagranicznych odnoƑnie koordynacji dziaųaŷ
w sferze promocji gospodarczej za granicČ. Spór miaų niestety negatywny wpųyw
na efektywnoƑđ podejmowanych przedsiħwziħđ promocyjnych. Porozumienie pomiħdzy
ministrami dotyczČce ustanowienia dyplomacji ekonomicznej zostaųo zawarte dopiero
wlutym2006roku.WjegowynikudoszųodowyodrħbnieniaWydziaųówEkonomicznychoraz
Wydziaųów Promocji Handlu i Inwestycji w polskich ambasadach, jednakǏe oznaczaųo
to niekiedy powstanie jednoͲ lub dwuosobowych jednostek, nieefektywnych ze wzglħdów
organizacyjnychimerytorycznych.
WprzypadkupolskiegomodelumoǏnamówiđosųabejkoordynacjidziaųaŷwszystkich
instytucji posiadajČcych kompetencje w zakresie promocji gospodarczej oraz braku
caųoƑciowej strategii promocyjnej Polski. Dziaųania promocyjne na rzecz handlu i inwestycji
prowadzČ nastħpujČce podmioty: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Spraw
Zagranicznych, Wydziaųy Promocji Handlu i Inwestycji (WPHI) w polskich placówkach
dyplomatycznych, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Krajowa Izba
Gospodarczaorazkilkainnychinstytucji.
Wprawdzie utworzono w marcu 2004 roku Radħ Promocji Polski, która za zadanie
otrzymaųa opracowanie odpowiednich wytycznych oraz ƑrednioͲ i dųugofalowych strategii
promocjiPolski,alezgodniezInformacjČowynikachkontrolirealizacjirzČdowego"Programu
promocji gospodarczej Polski do roku 2005" opublikowanČ przez NajwyǏszČ Izbħ Kontroli
w grudniu 2006 roku Rada do czasu zakoŷczenia kontroli, nie podjħųa Ǐadnych istotnych
uchwaųzpunktuwidzeniacelów,dlaktórychzostaųapowoųana–wszczególnoƑcidotyczČcych
promocjigospodarczej(Informacjaowynikachkontroli…2006:22).20
W odniesieniu do rodzajów oferowanych programów promocji eksportu i inwestycji

20

WodpowiedzisekretarzastanuwMinisterstwieSprawZagranicznych–zupowaǏnieniaprezesaRady
Ministrów–nainterpelacjħnr917wsprawiepromocjiPolskizagranicČudzielonejdnia14marca2008r.przez
JanaBorkowskiegomoǏnaznaleǍđinformacjħ,Ǐew„RamowejstrategiipromocjiPolskido2015r.˝przewiduje
siħwyposaǏeniewwiħkszekompetencjeRadyPromocjiPolskizewzglħdunasformuųowanypoglČd,Ǐe
„kluczoweznaczeniemaprowadzeniepromocjikrajuwsposóbzintegrowanypodwzglħdemkoncepcyjnym
(przyjħciezwyczajuformuųowaniaogólnych,dziedzinowychigeograficznychdokumentów
ocharakterzestrategicznym)orazorganizacyjnym(poprzezwprowadzeniemechanizmurealnejkoordynacji
planowaniaidziaųaŷ,przynajmniejnaszczeblurzČdowym)”.
Dokumentelektroniczny,dostħpnywInternecie[16.12.2009]:
http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/37F2CAB2
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naleǏywskazađnadominacjħinstrumentówwspierajČcychudziaųprzedsiħbiorcówwtargach
iwystawachorazmisjachzagranicČ.Nadalbrakjestdobrzeprzygotowanegoorganizacyjnie
i merytorycznie systemu doradztwa i informacji wspomagajČcego przedsiħbiorstwa
w ich ekspansji zagranicznej, szczególnie z sektora maųych i Ƒrednich przedsiħbiorstw.
Dotychczasowe programy nie przewidywaųy wsparcia polskich inwestycji za granicČ.
Negatywny wpųyw na wzrost polskich inwestycji zagranicznych ma takǏe sųaba oferta
instytucji kredytowych w zakresie finansowania oraz instytucji ubezpieczeniowych
wprzypadkuzabezpieczeniaprzedryzykiempolitycznymwkrajudocelowym.
Dopiero w uruchomionym w 2008 r. Programie Operacyjnym Innowacyjna
Gospodarka (PO IG) przewidziano w ramach 6 osi priorytetowej opracowanie atrybutów
markiPolska,podstawowychkierunkówinarzħdzikomunikacjitejmarki,wtymlogaihasųa
promocyjnego. Dotychczas nie doceniano wagi jaki ma wizerunek kraju, silna marka
narodowa dla powodzenia krajowego eksportu na rynkach miħdzynarodowych. RównieǏ
w ramach 6 osi priorytetowej PO IG przewidziano uruchomienie Paszportu do eksportu21 Ͳ
programu,którymapomócniedoƑwiadczonymeksporteromwpoznaniuspecyfikidziaųania
na zagranicznych rynkach. Program ten ųČczy wiħkszoƑđ dotychczas stosowanych form
wsparcia dla eksporterów i stanie siħ on zapewne jednČ z mocniejszych stron polskiego
systemupromocji.
Polski model promocji handlu i inwestycji powinien zostađ zreformowany w oparciu
o doƑwiadczenia jakie posiadajČ w tym obszarze inne kraje, w tym Hiszpania. Polscy
decydencipowinnizastanowiđsiħnadutworzeniemcentralnejinstytucjirealizujČcejpolitykħ
w zakresie promocji handlu oraz umiħdzynarodowienia przedsiħbiorstw, na ksztaųt
Hiszpaŷskiego Instytutu Handlu Zagranicznego (ICEX), która koordynowaųaby dziaųania
promocyjne za granicČ, zarzČdzaųa funduszami na ten cel i wspóųpracowaųa z Wydziaųami
PromocjiHandluiInwestycjiwpolskichambasadach.NaleǏaųobytakǏerozwaǏyđprzekazanie
Portalu Promocji Eksportu (http://www.ekporter.gov.pl) pod auspicje nowej agencji, która
gromadziųabyirozwijaųabyodpowiedniezasobyinformacyjne.NaleǏaųobystworzyđ nawzór
portaluhiszpaŷskiejsieciBiurEkonomicznoͲHandlowych(http://www.oficinascomerciales.es)
wspólnČ stronħ internetowČ dla polskich sųuǏb ekonomicznych, z której byųoby moǏliwe
przeglČdanie serwisów poszczególnych WPHI. Oznaczaųoby to ujednolicenie struktury

21

Pierwszenaborywnioskówwramachdziaųania6.1–PaszportdoEksportuwramachProgramuOperacyjnego
InnowacyjnaGospodarkaodbyųysiħdopierow2009r.
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iwyglČdupodstronorazzapewnieniedostħpudotegosamegorodzajuzasobówwprzypadku
róǏnychrynków.
W ramach nowej agencji powinny byđ Ƒwiadczone na rzecz przedsiħbiorców usųugi
doradcze na temat rozpoczħcia dziaųalnoƑci eksportowej, zakųadania filii i otwierania
zakųadówprodukcyjnychzagranicČorazzagadnieŷzwiČzanychzhandlemzagranicznym.
Usųugi udzielania informacji oraz Ƒwiadczenia doradztwa na rzecz potencjalnych
eksporterów oraz inwestorów powinny znaleǍđ siħ równieǏ w ofercie polskich izb
przemysųowoͲhandlowych, najlepiej na zasadzie wspólnie opracowanego planu promocji.
WHiszpaniitakČrolħpeųniIzbowyPlanPromocjiEksportuwyznaczajČcypriorytetyirodzaje
dziaųaŷ. Krajowa Izba Gospodarcza zrzeszajČca regionalne izby przemysųowoͲhandlowe oraz
izby branǏowe i rzemieƑlnicze wydaje siħ byđ podmiotem najodpowiedniejszym
do zainicjowania wspólnych prac nad planem promocji zagranicznej. NaleǏaųoby równieǏ
zwróciđuwagħnakoniecznoƑđskoordynowaniaksztaųtuisposobuwdraǏaniaewentualnego
izbowego planu promocji z dziaųaniami prowadzonymi przez instytucje centralne. Izby
powinnystađsiħtakǏegųównymdostawcČusųugszkoleniowychdlapolskichprzedsiħbiorców,
m.in. w zakresie prowadzenia dziaųalnoƑci gospodarczej na rynkach miħdzynarodowych.
HiszpaŷskieizbyprzemysųowoͲhandlowesČjednČznajwiħkszych,podwzglħdemliczbyosób
ksztaųcČcych siħ, instytucjČ edukacyjnČ. W Polsce szczególnie w przypadku sektora M_P
konieczne

jest

podniesienie

wiedzy

podmiotów

uczestniczČcych

w

wymianie

miħdzynarodowejoraztych,któremajČpotencjaųeksportowy.
Polski eksport charakteryzuje siħ niskim udziaųem towarów wysokiej techniki oraz
produktów innowacyjnych. NaleǏaųoby wiħc zaoferowađ obok programów wspierajČcych
badania i rozwój oraz wdraǏanie nowych technologii w przemyƑle skierowane do nich
instrumentypromocji.WHiszpaniiwceluwsparciasektorawysokichtechnologiistworzono
Program Miħdzynarodowej Dyfuzji Innowacji22, który jest realizowany we wspóųpracy
z Hiszpaŷskim Biurem Patentów i Znaków Towarowych oraz Hiszpaŷskim Centrum Rozwoju
Technologii Przemysųowej. Jest to program, który przewiduje, oprócz typowych dziaųaŷ
promocyjnych, doradztwo i wspóųfinansowanie w zakresie ochrony wųasnoƑci intelektualnej
orazhomologacjiicertyfikacjiproduktównarynkachzagranicznych.
Przy wdraǏaniu nowego systemu promocji w Polsce warto by byųo rozwaǏyđ udziaų
partnerów publicznoͲprywatnych jak izby gospodarcze, regionalne agencje rozwoju

22

PlandeDifusiónInternacionaldeInnovaciónEmpresarial(Industrial)–tųum.wųasne
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przedsiħbiorczoƑci, banki i instytucje kredytowe oraz firmy doradcze. W Hiszpanii, przy
realizacji niektórych programów promocji, system ųČczy w dziaųaniu róǏne podmioty,
co uelastycznia go wobec zróǏnicowania potrzeb regionalnych, sektorowych i w zakresie
oferowanych usųug. Na przykųad w ramach programu Nauczyđ siħ eksportowađ23 dziħki
udziaųowi prywatnych firm – partnerów programu – klienci ICEX mogČ skorzystađ
zprofesjonalnegodoradztwawobszarach:prawoipodatki,nowetechnologie,komunikacja
ipromocjamarki.
Kolejnympomysųem,którymógųbyzostađrozwaǏonywPolscejeststworzeniegieųdy
podwykonawstwa

przemysųowego,

w

formie

specjalnego

portalu,

skierowanej

do zagranicznych podmiotów zainteresowanych takČ formČ wspóųpracy z firmami polskimi.
WHiszpaniidziaųategotypugieųdapodnazwČSUBCONTEX,któragromadziofertyorazdane
kontaktoweponaddwóchtysiħcyhiszpaŷskichfirm,którechħtnesČprodukowađnaeksport
wramachkontraktówpodwykonawstwa.
Jak do tej pory, nie widađ poƑród polskich instrumentów promocji wyróǏnienia
kierunków poǏČdanych dla polskiego eksportu i inwestycji. Przeprowadzenie badaŷ
zagranicznychrynkówpozwoliųobywybrađuprzywilejowanekierunkiiskoncentrowađnanich
wysiųkipromocyjneorazƑrodkifinansowe.
Warto równieǏ dokųadniej przeanalizowađ instrumenty promocji oferowane przez
Hiszpaŷski Instytut Handlu Zagranicznego oraz Hiszpaŷskie Towarzystwo Finansowania
RozwojunarzeczwsparciahiszpaŷskichinwestycjizagranicČ.PolskieprzedsiħbiorstwamogČ
byđzainteresowanezapewnieniemiminstytucjonalnegowsparciawzakresiebezpoƑrednich
inwestycjizagranicČ.WydajesiħtakǏekoniecznerozszerzenieprzezKorporacjħUbezpieczeŷ
Kredytów Eksportowych S.A. istniejČcych oraz wprowadzenie nowych instrumentów
gwarancyjnych i kredytowych, uųatwiajČcych planowanie i realizacjħ inwestycji za granicČ.
Oferta powinna zostađposzerzona dziħki nawiČzaniu wspóųpracy z prywatnymi instytucjami
finansowymiorazubezpieczeniowymi.



23
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Podsumowanie

PodsumowujČc, spoƑród doƑwiadczeŷ hiszpaŷskich godne rozwaǏenia przez polskich
decydentówsČm.in.nastħpujČcerozwiČzania:


utworzenie centralnej instytucji realizujČcej politykħ w zakresie promocji handlu
iinwestycji;



zbudowanie zasobów Portalu Promocji Eksportu w oparciu o dane i opracowania
przygotowywane przez nowo powstaųČ agencjħ, Wydziaųy  Ekonomiczne i Wydziaųy
PromocjiHandluiInwestycjiorazInstytutBadaŷRynku,KonsumpcjiiKoniunktur;



utworzeniewspólnegoformatuportaluinformacyjnegopolskichsųuǏbekonomicznych;



stworzenie systemu doradztwa w zakresie ekspansji zagranicznej w ramach centralnej
agencji;



opracowaniewspólnegoplanuprzedsiħwziħđinformacyjnych,doradczychiszkoleniowych
przez izby przemysųowoͲhandlowe, branǏowe i rzemieƑlnicze pod patronatem Krajowej
IzbyGospodarczej;



stworzenie instrumentów wsparcia w zakresie promocji przedsiħbiorstwom
oinnowacyjnychproduktachirozwiČzaniachtechnologicznych;



wųČczenie partnerów publicznoͲprywatnych w realizacjħ programów dziaųaŷ w zakresie
promocjigospodarczej;



stworzenie gieųdy i portalu wymiany informacji dla polskich ofert podwykonawstwa
przemysųowego;



przeprowadzenie badaŷ zagranicznych rynków i wyróǏnienie priorytetowych kierunków
dlapolskiegoeksportuiinwestycji;



stworzenie instrumentów wspierajČcych polskie inwestycje za granicČ, ųČcznie
zzapewnieniemodpowiednichubezpieczeŷigwarancjikredytowych



stworzeniekompleksowegoprogramupromocjipolskiejmarkinarodowej.
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AleksandraPuchta24




Rolainternetuwksztaųtowaniuwizerunkupodmiotów
miħdzynarodowych25




24

MgrAleksandraPuchta–absolwentkaWydziaųuDziennikarstwaiNaukPolitycznych,InstytutuStosunków
MiħdzynarodowychUniwersytetuWarszawskiego,LaureatkaInagrodygųównejwIIIedycjiKonkursu„Teraz
PolskaPromocja“.
25
Artykuųopracowanynapodstawiepracymagisterskiej„Rolainternetuwksztaųtowaniuwizerunku
podmiotówmiħdzynarodowych.“,napisanejpodkierunkiemPanidrAgnieszkiBógdaųͲBrzeziŷskiej.Praca
zdobyųalaurywIIIedycjiKonkursu„TerazPolskaPromocja“.
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Wprowadzenie

Wydaje siħ, Ǐe zjawisko coraz powszechniejszej reprezentacji paŷstwa w internecie
jest przykųadem nowej jakoƑci w dyplomacji publicznej paŷstw, która jest odpowiedziČ
na miħdzy innymi: rosnČce znaczenie pozapaŷstwowych podmiotów transnarodowych,
a tym samym wzrost znaczenia konkurencyjnoƑci samych paŷstw. W wyniku tak
róǏnorodnych czynników jak: wzrost liberalizacji rynków, spadek kosztów transportu, czy
wreszciezrewolucjonizowanyprzepųywinformacji,sČonezmuszonedopodjħciaaktywnego
dialogu ze ƑwiatowČ opiniČ publicznČ, który umoǏliwi im Ƒwiadome ksztaųtowanie swojego
wizerunku.
Fakt ten ma szczególne znaczenie w kontekƑcie dyplomacji publicznej Polski.
W obliczu zbliǏajČcego siħ przewodnictwa w UE oraz wydarzeŷ sportowych w 2012 roku,
naleǏaųoby doceniđ rolħ internetu w ksztaųtowaniu wizerunku paŷstwa, przede wszystkim
zdwóchpowodów.Popierwsze,jakpokazujČliczneprzykųadyinnychpaŷstw,podwpųywem
tego typu wydarzeŷ znacznie wzrasta zainteresowanie danym paŷstwem, które wųaƑciwie
wykorzystane moǏe przyczyniđ siħ do znacznej poprawy jego wizerunku. A po drugie,
internet staje siħ obecnie gųównym Ǎródųem tego typu informacji. Zatem, kluczowym jest,
aby informacje o danym paŷstwie pojawiajČce siħ w globalnej sieci byųy aktualne
i interesujČce, ale równie istotnym jest, aby byųy one profesjonalnie przedstawione.
W odróǏnieniu od innych Ǎródeų informacji, w internecie szczególne znaczenie
maidentyfikacjawizualnaorazjħzykkomunikacji.
CelempracybyųodokonaniesubiektywnegoprzeglČdunajciekawszychpraktyk,które
pozwoliųyby na ocenħ znaczenia roli internetu w dyplomacji publicznej paŷstw,
ze szczególnym uwzglħdnieniem Polski przez sformuųowanie stosownych rekomendacji. W
celu dokųadnego przedstawienia reprezentatywnych dziaųaŷ skupiono siħ na czterech
paŷstwach:NowejZelandii,KoreiPoųudniowej,RepublicePoųudniowejAfrykiorazPolsce.
Paŷstwa, których dziaųania wizerunkowe staųy sie przedmiotem analizy zostaųy
dobrane w taki sposób, aby przedstawiđ caųe spektrum wzorcowych praktyk z róǏnych
krħgów kulturowych, ale równieǏ, aby poznađ dziaųania paŷstw na róǏnych etapach
ksztaųtowania dziaųaŷ w internecie w ramach dyplomacji publicznej. Analiza tak
róǏnorodnychdziaųaŷwizerunkowychmiaųaprzedewszystkimposųuǏyđjakoǍródųoinspiracji
i przykųadów, które moǏna zastosowađ w przypadku Polski. Pozwoliųa ona równieǏ
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na obiektywnČ ocenħ wysiųków podmiotów majČcych wpųyw na ksztaųtowanie wizerunku
Polski i wreszcie, podejmujČc problem strategicznego ksztaųtowania wizerunku, umoǏliwiųa
przeglČdprocesutworzeniaskutecznejkampaniiwizerunkowej.

PodejƑciestrategicznewdziaųaniachdyplomacjipublicznej

Wartonawstħpiezaznaczyđ,iǏdziaųaniaprowadzonewramachdyplomacjipublicznej
w internecie podlegajČ takim samym prawom jak wszelkie dziaųania wizerunkowe.
Podstawowym warunkiem ich skutecznoƑci jest kompleksowe podejƑcie okreƑlane obecnie
jako zarzČdzanie strategiczne. Pod tym pojħciem autorka rozumie nie tylko koordynacjħ
dziaųaŷ prowadzonych przez wszystkie podmioty zajmujČce siħ ksztaųtowaniem wizerunku
paŷstwa, ale przede wszystkim zorganizowanie procesu jednolitej kampanii wizerunkowej.
Tylko wtedy, gdy wszelkie komunikaty sČ opatrzone jednym, wyraǍnym przesųaniem,
z którym identyfikujČ siħ obywatele tego paŷstwa, któremu towarzyszy jednolity kod
wizualny, moǏliwe staje siħ realne wpųywanie na wizerunek tego paŷstwa. W przeciwnym
razie jest to chaotyczny strumieŷ przypadkowych informacji, które nie majČ realnego
wpųywunapostrzeganiedanegopaŷstwaprzezodbiorcħ.
Ztegowzglħduszczególniewartoprzyjrzeđsiħprocesowitworzeniakampanii,który
jako jedne z pierwszych przeprowadziųy podmioty w Nowej Zelandii oraz analogicznemu
procesowi w Republice Poųudniowej Afryki, gdzie zapoczČtkowano go caųkiem niedawno
iopartonawstħpnychbadaniachnajlepszychpraktyk.
JeƑlichodzioNowČZelandiħ,topoczČtkoweetapytworzeniakampaniiwizerunkowej
obejmowaųy ustalenie jej wizji, misji oraz celów, a nastħpnie przeprowadzenie segmentacji
rynku turystów brytyjskich (Morgan, Piggott, Pritchard 2002: 25). Stwierdzono,
ǏepotencjalnymiodbiorcamisČturyƑciposzukujČcy„prawdziwejpodróǏy,przygody”.WƑród
nich wyróǏniono okreƑlone podgrupy, które róǏniųy siħ motywacjČ do odbycia podróǏy
do Nowej Zelandii, jak równieǏ postrzeganymi barierami (Tourism New Zealand Annual
Report2008).KolejnymkrokiemwpozycjonowaniuNowejZelandiibyųookreƑleniejejoferty
orazujħciejejwwizerunku.Ostateczniejakogųównyelementwizerunkuuznanokrajobraz,
który pozwala wyraziđ kaǏdemu swojČ osobowoƑđ poprzez doƑwiadczenia i dziaųania z nim
zwiČzane, a które byųyby zupeųnie róǏne od codziennych doƑwiadczeŷ. Hasųem
towarzyszČcym kampanii staųo siħ: „100% Pure New Zealand“, które ma oznaczađ
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doƑwiadczenia i krajobraz bħdČce stuprocentowymi cechami charakterystycznymi Nowej
Zelandii. Te poczČtkowe dziaųania pozwoliųy na sformuųowanie przesųania, które jest
podstawČwszelkichkolejnychdziaųaŷ.WcelustrategicznegonimizarzČdzaniaskupionosiħ
wokóų trzech gųównych obszarów: nazwanych kampania, kanaų oraz zdolnoƑđ (Terazono
2003). Pod pojħciem kampanii rozumiane sČ dziaųania majČce na celu zwiħkszanie
ƑwiadomoƑci istnienia takiego celu podróǏy jak Nowa Zelandia. Kanaų oznacza
przeksztaųcanie zainteresowania turystów w faktycznČ podróǏ, a zdolnoƑđ skupia siħ
na wspieraniu rozwoju turystyki, aby zapewniđ odpowiedni standard usųug, jak równieǏ
monitorowađ stopieŷ satysfakcji turystów. W ramach kanaųu to równieǏ internet odgrywa
znaczČcČ rolħ, poprzez stronħ internetowČ, która nie tylko jest Ǎródųem informacji, ale teǏ
narzħdziemplanowaniairezerwacji.
W przypadku Republiki Poųudniowej Afryki proces tworzenia zaųoǏeŷ kampanii
rozpoczħtoodrozpoznaniaaktualnegowizerunkuzapomocČwywiadówprzeprowadzonych
z25.tysiČcamiludziwkraju,jakizagranicČ(Westhuizen2003:21).ZorganizowanorównieǏ
zogniskowane wywiady grupowe wƑród spoųecznoƑci z obszaru mediów, biznesu i polityki.
WtensposóbwypracowanogųównČkoncepcjħkampaniizhasųem:„AlivewithPossibility!”.
Wedųug jej twórców oznacza ono zbiorowČ pewnoƑđ i wiarħ w to, Ǐe dzieŷ jutrzejszy
powinien byđ i bħdzie lepszy od wczorajszego (Corporate Overview 2009: 12).
W perspektywie Mistrzostw _wiata w Piųce NoǏnej 2010 za cele uznano zwiħkszenie
znajomoƑcipaŷstwajakoznaczČcegocelubiznesowegoiturystycznego.
Jeszcze bardziej istotnČ kwestiČ jest kompleksowe podejƑcie podmiotów
prowadzČcych dziaųania wizerunkowe w RPA do samego procesu tworzenia eͲwizerunku.
Ma on swoje odzwierciedlenie w postaci narodowego portalu pierwszego kontaktu:
www.SouthAfrica.info,którywnowejwersjiistniejeodprzeųomulat2007i2008.Prototyp
tego portalu powstaų szeƑđ lat wczeƑniej, ale nie odpowiadaų standardom Ƒwiatowym, ani
tym wyznaczonym przez samČ kampaniħ. Dlatego zdecydowano siħ podjČđ strategicznČ
decyzjħ przeformuųowania treƑci oraz mechanizmu portalu w oparciu o najlepsze praktyki
innych paŷstw. Warto przyjrzeđ siħ temu procesowi, jak równieǏ czynnikom, które uznano
za wyznaczniki jakoƑci portalu. Dziaųania rozpoczħto od zmiany struktury, jak równieǏ
ogólnego wyglČdu witryny. Zdecydowano siħ na umieszczenie baneru gųównego w postaci
fragmentówflagiRPA,którejkoloryzmieniajČsiħwrazzoglČdanymipodstronami.Kolejnym
elementemjestautomatyczniezmieniajČcysiħpokazslajdówzaktualnymiwiadomoƑciami,
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który daje wraǏenie ruchu na stronie. Dodatkowo, poszerzono stronħ, tak Ǐe wymaga ona
tylkoniewielkiegoprzesuniħcia,abyzobaczyđcaųoƑđ.WceluosiČgniħciabardziejintuicyjnej
i ųatwej w uǏyciu nawigacji skrócono menu tylko do najwaǏniejszych dziaųów. Kolejnym
zaųoǏeniem byųo powiČzanie gųównego portalu z innymi witrynami tym samym kodem
wizualnym,któryprzyczyniaųbysiħdobudowaniaspójnegoprzekazukampanii.Wtymcelu
ustalono pewien graficzny standard obowiČzujČcy na kaǏdej ze stron, którym jest: baner
gųówny, pokaz slajdów oraz podziaų treƑci na trzy kolumny. Oprócz tych zmian wizualnych
zdecydowano siħ równieǏ na zmianħ celów strategicznych dotyczČcych serwisu, poprzez
co staų on siħ bardziej interaktywny i przyczyniajČcy siħ do stworzenia zaangaǏowanej
spoųecznoƑđ wokóų kampanii „Alive with Possibility!”. Twórcy przebudowy serwisu docenili
równieǏ wagħ jego pozycjonowania w wyszukiwarkach i pojawia siħ on na poczČtkowych
pozycjachprzywpisaniuszereguhaseųzwiČzanychzRepublikČPoųudniowejAfryki.
WdroǏone zmiany oparto na badaniu portali narodowych przeprowadzonym
we wrzeƑniu 2007 roku. WƑród portali odniesienia znalazųy siħ portale takich paŷstw jak:
Kanada, Singapur, Australia, Nowa Zelandia, Indie, Hiszpania, Wielka Brytania, Portugalia,
Niemcy, Szwecja oraz Polska. Co ciekawe portalem odniesienia Polski okazaų siħ wcale nie
rzČdowyportal,aleportalwww.poland.pl,któryjestinicjatywČprzedsiħbiorstwaNASK.Byđ
moǏe powodem ku temu byų wyǏszy standard wųaƑnie tego portalu w porównaniu
do rzČdowego. Z ogólnych wniosków jakie wyciČgniħto z badania, warto wspomnieđ
ozauwaǏalnychzmianachwprzeciČgutrzechlatwƑródportalinarzeczbardziejrzeczowego
prezentowaniatreƑciorazwbardziejintuicyjnysposób.Rezygnowanonatomiastzefektów
animacyjnych i zbyt wielu zdjħđ. ZauwaǏono równieǏ, Ǐe wiele serwisów skupiaųo siħ
wyųČcznienatreƑciachdotyczČcychturystykilubadministracji.To,comiaųowyróǏniđwitrynħ
southafrica.info to szeroki zakres tematyczny informacji, jak równieǏ czħste uaktualnianie
pojawiajČcych siħ informacji. Jako konkluzjħ przyjħto poniǏsze zaųoǏenia: podziaų na trzy
kolumny, ųatwiejsza nawigacja, wykorzystanie opinii obywateli, wiħksze wykorzystanie
multimedióworaztreƑciwysyųanenatelefonykomórkowe.SkutecznewprowadzeniewǏycie
powyǏszych zaųoǏeŷ mogČ potwierdziđ takie fakty, jak ten, Ǐe w serwisie pojawia siħ
pomiħdzy100a150nowychartykuųówmiesiħcznie.Wmarcu2008rokustronazanotowaųa
3mlnodsųoni300tysiħcyunikalnychuǏytkowników.
Na przykųadzie tych dwóch paŷstw moǏemy zauwaǏyđ, Ǐe poczČtkowy wysiųek
skoordynowaniadziaųaŷróǏnychpodmiotów,zaangaǏowanieobywateliwprocestworzenia
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przekazu oraz przyjħcie strategii dalszych dziaųaŷ jest kluczem do efektywnych dziaųaŷ
wizerunkowych,wtymrównieǏtychprowadzonychzwykorzystanieminternetu.

CzynnikiskutecznoƑcidziaųaŷwizerunkowychprowadzonychwinternecie

Oprócz strategicznego podejƑcia do dziaųaŷ w ramach dyplomacji publicznej paŷstw
prowadzonej z wykorzystaniem internetu, na podstawie analizy dziaųaŷ trzech
wspomnianychwyǏejpaŷstwmoǏnasformuųowađkilkainnychczynnikówdecydujČcychoich
sukcesie. WƑród nich naleǏy wymieniđ zaangaǏowanie obywateli i wspóųpracħ
z organizacjami pozarzČdowymi, jak najczħstszČ aktualizacjħ prezentowanych treƑci
i odpowiedni dobór atrakcyjnych treƑci, stosowanie innowacyjnych narzħdzi eͲmarketingu
orazwykorzystywanienadarzajČcychsiħmoǏliwoƑciwsparciawizerunkupaŷstwa.
SzczególnienaprzykųadzieRepublikiPoųudniowejAfrykiwartoprzeƑledziđjakdalece
moǏna zaangaǏowađ obywateli we wspóųtworzenie wizerunku paŷstwa. JuǏ poczČtkowe
dziaųania, którymi byųy badania dotyczČce postrzegania paŷstwa przez samych obywateli
wskazaųynaprzyjħcietegokierunkuwogólnejstrategiibudowaniakampaniiwizerunkowej.
Pozwoliųy one na wspólne sformuųowanie ogólnego przesųania „Alive with posssibility!“,
dziħki czemu obywatele w ųatwy sposób mogČ siħ z nim identyfikowađ. To spoųeczne
podejƑcie do tworzenia kampanii przeniesiono równieǏ bezpoƑrednio do internetu. Szereg
stron i narzħdzi ma na celu skupianie wokóų danej tematyki obywateli RPA. MogČ oni byđ
ambasadorami kampanii „Alive with possibilities!”, wypowiedzieđ siħ na temat tego, jak
chcieliby Ǐeby ich paŷstwo wyglČdaųo w przyszųoƑci, czy wreszcie wpisađ swojČ opiniħ
na temat ksztaųtowania wizerunku paŷstwa na specjalnym blogu. Tego typu dziaųania nie
tylko odzwierciedlajČ tendencje tworzenia siħ spoųecznoƑci w internecie, ale sČ Ƒwiadomie
wybranymkierunkiemksztaųtowaniawizerunkupaŷstwapoprzezzaangaǏowanieobywateli.
Jak uwaǏajČ specjaliƑci, jest to jeden z najskuteczniejszych sposobów, który najpewniej
zaowocuje wizerunkiem dobrze rozpoznawalnym, ale przede wszystkim prawdziwym,
botakim,zktórymzgadzajČsiħobywatele.
Drugim elementem istotnym w tym procesie sČ inicjatywy oddolne, najczħƑciej
organizacji pozarzČdowych, w których drzemie ogromny potencjaų przez sam fakt
samoistnegoichpowstawania.PodmiotynastawionenamaksymalizacjħskutecznoƑcidziaųaŷ
wizerunkowych dostrzegajČ ten potencjaų i wspierajČ takie inicjatywy, a nawet angaǏujČ
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poųudniowoafrykaŷskich jest ich typowo spoųeczny wymiar, poprzez który promujČ one
postawy obywatelskie i dziaųania spoųecznoͲcharytatywne. Niemniej ich profesjonalne
prezentowanie w internecie i powiČzanie ze stronami wizerunkowymi, sprawia, Ǐe majČ
równieǏ wpųyw wųaƑnie na ten aspekt. Warto równieǏ wspomnieđ o organizacjach
angaǏujČcych siħ w ksztaųtowanie wizerunku Korei Poųudniowej. Przykųadem organizacji
szczególnie zaangaǏowanej w budowanie wizerunku Korei w internecie jest the Korea
Foundation. Prowadzi ona magazyn internetowy – Korea Focus. Jest to miesiħcznik
zawierajČcykomentarzeiesejedotyczČcepolityki,gospodarki,spoųeczeŷstwaikulturyKorei.
ArtykuųysČwybieranezczoųowychkoreaŷskichdzienników,magazynówipracakademickich.
Gųównymcelemmagazynujestdostarczanierzetelnychiobiektywnychinformacjinatemat
Korei, a tym samym przyczynianie siħ do zrozumienia spoųeczeŷstwa koreaŷskiego przez
obcokrajowców. Kolejnym interesujČcym projektem jest organizacja pozarzČdowa
TheVoluntaryAgencyNetworkofKorea(VANK).Zostaųastworzonaw1999rokuwceluwalki
znieprawdziwymwizerunkiemKoreiPoųudniowejprzekazywanymwmediachczyksiČǏkach.
Program organizacji zakųada zrzeszanie „cyberͲdyplomatów”, którzy nawiČzujČc kontakty
z obcokrajowcami w formie korespondencji elektronicznej mogČ stađ siħ ambasadorami
Korei.
To wųaƑnie eͲwizerunek Korei Poųudniowej jest równieǏ Ƒwietnym przykųadem
na zrozumienie specyfiki atrakcyjnego przekazu w internecie (Lee 2005). Warto zaczČđ
od wspomnienia konsekwentnie realizowanego zaųoǏenia portalu pierwszego kontaktu,
którymjestserwis:www.korea.net.JesttowitrynabħdČca„oknem”naKoreħ–skupianie
tylko najwaǏniejsze informacje o paŷstwie, ale przede wszystkim artykuųy dotyczČce
aktualnych wydarzeŷ w Korei oraz linki do wszystkich najwaǏniejszych stron zawierajČcych
informacjenatematróǏnychaspektówǏyciawKorei.WƑródnichdopieroznajdujČsiħstrony
poƑwiħcone wyųČcznie turystyce czy biznesowi. Dziħki temu internauta uzyskuje szerszy
obraztreƑcinatematKorei,któredostħpnesČwinternecieijestszansa,Ǐenieograniczysiħ
do znalezienia noclegu, ale zainteresujČ go jakieƑ szczególne informacje dotyczČce Ǐycia
wKorei.PodobnezaųoǏenieprzyjħtorównieǏprzytworzeniuportaluwww.southafrica.info,
dziħki czemu prezentowane sČ w nim przede wszystkim bieǏČce informacje dotyczČce
wydarzeŷ i mieszkaŷców. SČ one doskonale dopasowane do Ƒrodowiska internetu. Czħsto
informacjesČpodaneskrótowo,wkilkuzaledwielinijkach,potobyinternautamógųwybrađ
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interesujČcČ go czħƑđ i dopiero wtedy zapoznađ siħ z obszernym tekstem na dany temat.
DziħkitemuzabiegowimimoduǏejiloƑciinformacji,któreznajdujČsiħnastronie,odbiorca
niemawraǏeniaprzeciČǏenianimiiznudzenia.
Warto wreszcie zwróciđ uwagħ na innowacyjne narzħdzia uatrakcyjniajČce
przeglČdanie stron internetowych paŷstw. Jak juǏ zostaųo wspomniane, zdecydowanym
liderem w tym obszarze jest Nowa Zelandia. Wystarczy wspomnieđ o ogromnej
multimedialnejencyklopedii,któraprezentujeprzekrojowowiedzħzróǏnychdziedzinǏycia
paŷstwa przy wykorzystaniu atrakcyjnej wyszukiwarki oraz zdjħđ, filmów, nagraŷ, czy
prezentacji.NiemoǏnarównieǏniewspomnieđoaplikacjidlastudentówplanujČcychstudia
w Nowej Zelandii. Przy pomocy piħciu suwaków pokazujČcych wartoƑđ danego czynnika
atrakcyjnoƑcimiejsca,pokazujČoneobszarynamapie,gdzieamatorprzykųadowosurfowania
i Ǐycia kulturalnego znajdzie najodpowiedniejszČ dla siebie ofertħ. Przykųady takich
elementów, które zwiħkszajČ wartoƑđ dla potencjalnego odbiorcy, zastosowane przez
twórców portalu RPA to: wersja strony na telefon komórkowy, profil na portalu
spoųecznoƑciowym Facebook, czy liczne filmy video promujČce RPA, takie jak ten
prezentujČcy unikalny taniec „diski dance”, który ma obowiČzywađ podczas Mistrzostw
_wiata FIFA 2010. Tego typu narzħdzia sČ najlepszym sposobem na zyskanie przychylnoƑci
odbiorcy. JeƑli naprawdħ go zauroczČ, zmuszČ do poƑwiħcenia czasu i zapewniČ rozrywkħ,
to moǏna liczyđ na najbardziej poǏČdany rezultat w postaci marketingu szeptanego. Bħdzie
on skųonny opowiedzieđ o tym znajomym, czy rodzinie stajČc siħ nieƑwiadomie
najskuteczniejszymambasadoremdanegopaŷstwa.
Przy analizowaniu praktyk uznanych za najlepsze ųatwo jest zazwyczaj wpaƑđ
wpuųapkħidealnejrecepty.Dlategokoniecznymjestwtymmiejscu,abyzwróciđuwagħna
znaczenie doboru samych treƑci prezentowanych w internecie w ramach ksztaųtowania
wizerunku paŷstwa. KaǏde paŷstwo jest absolutnie wyjČtkowe, dziħki czemu dziaųania
wizerunkowemajČwogólesensiteǏkaǏdepaŷstwoznajdujesiħnazupeųnieinnymetapie
ksztaųtowania swojego wizerunku. Warto jest przy tworzeniu koncepcji prezentowanych
treƑci oprzeđ siħ popadaniu w schemat i wykorzystađ pojawiajČce siħ moǏliwoƑci
ksztaųtowaniawizerunkuwniekonwencjonalnyidziħkitemubardziejskutecznysposób.
MoǏnatuprzytoczyđprzykųadspoǏytkowaniaprzezpodmiotypoųudniowokoreaŷskie
zjawiskaHallyu,czyliKoreaŷskiejFali.OtóǏ,kulturaKoreipoczČwszyodserialitelewizyjnych,
zaczħųa zyskiwađ na popularnoƑci, najpierw w paŷstwach azjatyckich, póǍniej w Ameryce
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Póųnocnej, Poųudniowej, a nawet w Afryce. Wkrótce fascynacja przeniosųa siħ na wszystkie
aspekty kultury, takie jak: filmy, muzykħ, jedzenie, czy nawet jħzyk. Wykorzystano to przy
tworzeniu serwisu www.hanͲstyle.com, który odzwierciedla w zasadzie osobnČ kampaniħ
promujČca kulturħ i sztukħ Korei. Jej celem jest wspieranie wizerunku narodowego przez
komercjalizacjħ,globalizacjħiodwoųaniesiħdotradycyjnychelementówkulturykoreaŷskiej
w Ǐyciu codziennym. To wųaƑnie tego typu dziaųania wykorzystujČce autentyczne zasoby
danego narodu przyczyniajČ sie do ksztaųtowania prawdziwego, a zarazem atrakcyjnego
wizerunkupaŷstwa.

RolainternetuwksztaųtowaniudyplomacjipublicznejPolski

Podobnie jak w caųym obszarze dyplomacji publicznej, równieǏ w ramach dziaųaŷ
prowadzonych w internecie wizerunek Polski jest ksztaųtowany w sposób nie do koŷca
skoordynowany. W porównaniu do wzorcowych dziaųaŷ paŷstw, takich jak Nowa Zelandia,
to czego brakuje najbardziej, to jednolita kampania wizerunkowa. Z tym zwiČzane sČ takie
elementy jak: spójny przekaz dotyczČcy wizerunku paŷstwa, a w przypadku dziaųaŷ
w internecie chociaǏby jednolite znaki graficzne. PoniewaǏ wizerunek Polski w sieci
ksztaųtowany jest przez wiele róǏnych podmiotów, takich jak: Ministerstwo Spraw
Zagranicznych, Polska Organizacja Turystyczna, Instytut Adama Mickiewicza, czy Polska
Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (Ociepka 2008: 111), to brak rzeczywistej
koordynacjiiustanowieniastandardówprowadzidozupeųnieodmiennychjakoƑci.
Po raz pierwszy koniecznoƑđ wykorzystania internetu w dziaųaniach wizerunkowych
Polski dostrzeǏono w „Programie Ramowym Promocji Zagranicznej Procesu Akcesji RP
doUE“.Wstrategiidrugiej,skierowanejdoƑrodowisk opiniotwórczychwspoųeczeŷstwach
paŷstw czųonkowskich UE, wƑród metod oddziaųywania promocyjnego wymieniono wųaƑnie
potrzebħ stworzenia strony internetowej, bħdČcej Ǎródųem informacji o Polsce. Tak
wypowiadaų siħ o ówczesnych dziaųaniach póǍniejszy naczelnik wydziaųu w Departamencie
Promocji MSZ – Jarosųaw Szczepankiewicz: „Polska musiaųa stawiđ czoųo szczególnym
wyzwaniom:sprawiđ,abyjejdziaųaniabyųywidocznedlazagranicznegoodbiorcywsytuacji
generalniemaųowyraǍnegoiniespójnegowizerunkuPolskiwwiħkszoƑcikrajównaƑwiecie
(...)”(Szczepankiewicz2006:123).
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W grudniu 2004 roku witryna www.poland.gov.pl zostaųa uznana za rzČdowy portal
promocji Polski. Portal ten wraz z szeregiem innych portali poƑwiħconych turystyce,
biznesowi oraz kulturze mógųby speųniađ doskonale zadanie budowania atrakcyjnego
eͲwizerunkuPolski.Jednak,abytaksiħstaųonaleǏaųobyprzyjČđpewnestrategicznezaųoǏenia
dotyczČce spójnej kampanii wizerunkowej. WƑród nich znaleǍđ siħ powinno nawiČzanie
wspóųpracy z najwaǏniejszymi podmiotami tworzČcymi wyǏej wspomniane serwisy
internetowe w celu wspólnego zarzČdzania ich treƑciČ, ale równieǏ stworzenia jednolitego
kodu wizualnego. Wreszcie, podstawowČ kwestiČ jest odpowiedni dobór prezentowanych
treƑci, które na pewno powinny zostađ uzupeųnione o swoisty serwis informacyjny, który
przyciČgaųbyinternautówaktualnymiinformacjamiowydarzeniachimieszkaŷcach.Dobrym
przykųadem takiego serwisu jest chociaǏby portal www.poland.pl. ródųem aktualnych,
ciekawych i multimedialnie przedstawianych treƑci jest równieǏ serwis Polskie Radio dla
zagranicy: www.polskieradio.pl/zagranica/, z którym moǏna by nawiČzađ w tej kwestii
wspóųpracħ.
Kolejnym elementem sČ róǏnego rodzaju aplikacje, które uatrakcyjniajČ
prezentowane treƑci. Co ciekawe, istnieje juǏ portal, który mógųby peųniđ wųaƑnie takČ
funkcjħ:www.zobaczpolske.pl.UdostħpniaonpanoramicznezdjħciazróǏnychstronPolski,
umoǏliwiajČc swoistego rodzaju wirtualnČ podróǏ. Jest on jednak za maųo wyeksponowany
na portalach „pierwszego wejƑcia”, przez co niewiele osób do niego dociera. Warto
zastanowiđ siħ nad niekonwencjonalnymi sposobami mówienia o Polsce, jak krótkie filmy
o mieszkaŷcach, czy inicjatywach, których bardzo wiele jest podejmowanych w wielu
miejscach w Polsce. Najciekawszym i teǏ najbardziej przekonujČcym elementem wizerunku
paŷstwa sČ wųaƑnie jego mieszkaŷcy. To ich gųosem warto mówiđ o Polsce przeųamujČc
barierysztywnego,formalnegojħzykainstytucjipublicznych.
Wizerunek Polski w internecie wciČǏ nie jest kreowany w sposób spójny, ani
efektywny. Przede wszystkim brakuje podstawowego zrozumienia prawidųowoƑci rzČdzČcej
komunikacjČwinternecie.WedųugniejrówniewaǏnejakprzekazywanetreƑcijestformaich
przekazywania,tzn.funkcjonalnoƑđiatrakcyjnysposóbichprzedstawienia.Zdrugiejstrony
trzeba przyznađ, Ǐe pojawiajČ siħ zwiastuny pozytywnych praktyk, jak chociaǏby narodowy
portalturystycznytworzonyprzezPolskČOrganizacjħTurystycznČ.CiekawČispecyficznČdla
PolskiinicjatywČsČserwisypoƑwiħconewcaųoƑciznaczČcymwydarzeniomzhistoriinarodu.

69

Wydaje siħ, Ǐe kluczem do sukcesu byųoby powiČzanie wszystkich witryn oficjalnych pod
wzglħdemjednolitegokodugraficznego,coprzydaųobyspójnoƑcidziaųaniomwinternecie.

Podsumowanie

PodsumowujČc, moǏna stwierdziđ, Ǐe rola internetu w ksztaųtowaniu dyplomacji
publicznej dynamicznie wzrasta gųównie z uwagi na nowe podejƑcie w zjawisku dyplomacji
publicznej, dla którego jest on doskonaųym narzħdziem. WƑród charakterystycznych
elementów nowego podejƑcia w dyplomacji publicznej znajdujČ siħ: przewaga komunikacji
dwustronnej, segmentacja grup docelowych, tworzenie przekazu w ramach partnerstwa
z otoczeniem i w oparciu o relacje, dziaųalnoƑđ zarówno podmiotów paŷstwowych, jak
iniepaŷstwowychorazzarzČdzanieinformacjami.
W ramach ogólnych trendów w dyplomacji publicznej, jak równieǏ próby
sformuųowania pewnych rekomendacji odnoƑnie Polski naleǏy podkreƑliđ wagħ potencjaųu
jaki niosČ ze sobČ zbliǏajČce siħ sprawowanie Prezydencji w Radzie UE oraz Mistrzostwa
w Piųce NoǏnej EURO 2012. W zwiČzku z Mistrzostwami _wiata w Piųce NoǏnej Republika
Poųudniowej Afryki nie tylko wprowadziųa na dwa lata przed nimi serwisy i informacje
odnoƑnie przygotowaŷ, ale przede wszystkim wųaƑnie pod kČtem wykorzystania tego
wydarzeniazdecydowaųasiħnaprzeformuųowanieswojejobecnoƑciwinternecie.PodČǏajČc
tymtorempodmiotyzajmujČcesiħwizerunkiemPolskipowinnyzainicjowađpodobnyproces,
zaczynajČc od stworzenia wspólnej platformy porozumienia, która pomogųaby
wwypracowaniustrategiikomunikacjiiwspólnego,skoordynowanegodziaųania.Nastħpnie
portal pierwszego wejƑcia powinien zostađ stworzony od nowa, przy jednoczesnym
wyznaczeniu obowiČzujČcego wszystkie strony kodu wizualnego. Równolegle naleǏaųoby
zaangaǏowađ w ten proces organizacje pozarzČdowe juǏ zajmujČce siħ wizerunkiem Polski
i przy pomocy osobnej kampanii zwróciđ uwagħ obywateli na ksztaųtowanie wizerunku
paŷstwarównieǏprzeznichsamych.PozwoliųobytonastworzenienowejjakoƑciwizerunku
Polski, z którego szczególnie skorzystaųoby paŷstwo i jego obywatele w wyniku
zainteresowanianimpodczasnadchodzČcychwydarzeŷnaareniemiħdzynarodowej.
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Wprowadzenie

Inwestycje zagraniczne i aktywnoƑđ kapitaųu zagranicznego w teorii ekonomii
uznawanesČzanajwaǏniejszykatalizatorrozwojuorazbardzoistotnyczynnikoddziaųywania
nakonkurencyjnoƑđgospodarkiwskalilokalnejiregionalnej.Napųywinwestycjidoregionów
uzaleǏniony jest od wielu czynników. Inwestorzy poszukujČcy optymalnych lokalizacji
oceniajČ danČ jednostkħ terytorialnČ (region, gminħ) przez pryzmat wielu róǏnorodnych
czynników lokalizacyjnych, zarówno ekonomicznych (twardych), jak i pozaekonomicznych
(miħkkich). OdpowiadajČca wymaganiom lokalizacyjnym inwestora kombinacja tych
czynników stanowi o atrakcyjnoƑci danej lokalizacji, a tym samym determinuje skųonnoƑđ
inwestoradozainwestowanianatereniedanejjednostkiterytorialnej.
Jednostki terytorialne, konkurujČc miħdzy sobČ o przyciČgniħcie kapitaųu
inwestycyjnego, muszČ stosowađ podejƑcie marketingowe i podejmowađ aktywne oraz
skoordynowane dziaųania sprzyjajČce wzrostowi atrakcyjnoƑci miejsc lokalizacji inwestycji.
DziaųaniamajČcenaceluprzyciČgniħcieorazutrzymanieinwestorównadanymtereniewraz
z ogólnymi uwarunkowaniami makroekonomicznymi oraz otoczeniem instytucjonalnym
iokoųoͲbiznesowymnoszČmianoklimatuinwestycyjnego.
W literaturze ekonomicznej pojħcie klimatu inwestycyjnego bardzo czħsto
utoǏsamiane jest i stosowane zamiennie z pojħciem atrakcyjnoƑci inwestycyjnej.
AtrakcyjnoƑđinwestycyjnadefiniowanajestzazwyczajjakozespóųwarunkówskųadajČcychsiħ
na wartoƑđ uǏytkowČ danego terenu do prowadzenia inwestycji zaƑ konkurencyjnoƑđ jako
szeregcechdecydujČcychoatrakcyjnoƑcidanejjednostkidlainwestorówbČdǍmieszkaŷców
(Godlewska2001:27).ZnaczeniatychpojħđsČdosiebiebardzozbliǏoneitrudnojestznaleǍđ
cechy róǏnicujČce je w sposób jednoznaczny. Na podstawie przeprowadzonych studiów
literaturowych, w niniejszej pracy zdecydowano siħ na przyjħcie terminu klimatu
inwestycyjnego, jako najbardziej adekwatnego z punktu widzenia podjħtego problemu
badawczego. Za podstawowe wyjaƑnienie tego pojħcia przyjħto propozycjħ zespoųu
badawczegoInstytutuStosunków MiħdzynarodowychUniwersytetuWrocųawskiegowedųug
któregoklimateminwestycyjnymjestszeregczynnikówskųadajČcychsiħnapotencjaųdanego
regionu, który oprócz dogodnoƑci funkcjonowania przedsiħbiorstwa wdanym regionie
decydujetakǏeoewentualnympowtórzeniuinwestycji(Rymarczykiin.2007:18).

73

W literaturze krajowej i zagranicznej spotyka siħ zazwyczaj badania klimatu
inwestycyjnego poszczególnych krajów. Pomimo istnienia wielu publikacji dotyczČcych
omawianej problematyki, wciČǏ bardzo niewiele z nich odnosi siħ do skali regionalnej
i lokalnej. Opracowania takie wydajČ siħ bardzo istotne, gdyǏ po dokonaniu wyboru
co do kraju, konkurencja o inwestorów zagranicznych odbywa siħ pomiħdzy regionami,
którychprzedstawicielamijakpokazujepraktykacorazczħƑciejsČsamorzČdygminne.
Ze wzglħdu na deficyt badaŷ odnoszČcych siħ do potencjaųu regionów i gmin oraz
chħci odpowiedzi na pytania dotyczČce przyczyn zróǏnicowania klimatu inwestycyjnego
w przestrzeni, a takǏe wųasnych zainteresowaŷ tČ tematykČ zdecydowano siħ na próbħ
analizy uwarunkowaŷ prowadzenia dziaųalnoƑci przez inwestorów zagranicznych na terenie
województwawielkopolskiego.
Wybór Wielkopolski podyktowany jest gųównie deficytem badaŷ oraz faktem,
iǏregiontenznajdujesiħwczoųówcerankinguwojewództwpodwzglħdemskaliinwestycji
zagranicznych.
Podjħta próba oceny uwarunkowaŷ do prowadzenia inwestycji przez inwestorów
zagranicznych w województwie wielkopolskim ma odpowiedzieđ na pytania jakim
potencjaųem charakteryzuje siħ region oraz jakie czynniki sprzyjajČ zagranicznym
inwestycjom bezpoƑrednim na terenie województwa, a takǏe jakie jest zróǏnicowanie
klimatuinwestycyjnegowprzekrojugminnym.
Gųównym celem pracy jest ocena klimatu inwestycyjnego dla inwestorów
zagranicznych w województwie wielopolskim na podstawie jego elementów skųadowych.
Ze wzglħdu na brak moǏliwoƑci porównywania klimatów inwestycyjnych, ocena posiada
charakterjakoƑciowyiukazujepotencjaųbadanegoterenu.
Zakres

przestrzenny

pracy

obejmuje

podregion

poznaŷski.

Z

uwagi

nametropolitalnycharaktermiastaPoznaniaorazpeųnienieprzezniegospecyficznychfunkcji
w regionie, miasto to zostaųo pominiħte w ocenie. Zakres czasowy obejmuje stan
narok2008.ZakresprzedmiotowypracystanowiČelementyklimatuinwestycyjnego.
Podstawħ ǍródųowČ badaŷ stanowiČ dane Banku Danych Regionalnych GUS,
uzupeųnione materiaųami wtórnymi, opracowanymi przez Polskiej Agencji Informacji
iInwestycjiZagranicznych,InstytutuBadaŷnadGospodarkČRynkowČ,UrzČdMarszaųkowski
Woj. Wielkopolskiego, ofert inwestycyjnych, witryn internetowych i dokumentów
programowychbadanychgminorazliteraturyprzedmiotu.
74

W opracowywaniu i interpretacji zebranego materiaųu empirycznego zastosowano
nastħpujČce metody badawcze: metodħ opisowČ, przetwarzania materiaųu badawczego,
analizy i syntezy, metodħ zestawieŷ i analizy tabelarycznej, metody wizualizacji
kartograficznej(metodakartogramu),metodywnioskowanialogicznego–indukcji,dedukcji
i selekcji oraz metody matematycznoͲstatystyczne (Ƒrednia arytmetyczna, wskaǍnik
struktury,wskaǍniknatħǏenia).

Ocenaklimatuinwestycyjnegopodregionupoznaŷskiegowprzekrojugminnym

Istnieje wiele opracowaŷ dotyczČcych oceny klimatu inwestycyjnego oraz
atrakcyjnoƑci inwestycyjnej, jednak badania te najczħƑciej odnoszČ siħ do obszaru caųego
krajubČdǍpojedynczychwojewództw,zaƑsporadycznieobejmujČniǏszepoziomyagregacji
przestrzennej. Natomiast inwestorzy zagraniczni, w procesie podejmowania decyzji
lokalizacyjnej potrzebujČ analiz klimatu inwestycyjnego na wszystkich poziomach,
od krajowego po lokalny. JednoczeƑnie najistotniejsze znaczenie w procedurze decyzyjnej
posiada analiza i ocena jednostek przestrzennych na poziomie lokalnym, bowiem najniǏszy
szczebel samorzČdu terytorialnego posiada najwiħksze kompetencje w zakresie
stymulowania rozwoju, a wiħc takǏe podejmowania dziaųaŷ sųuǏČcych przyciČganiu
inwestorów (Jarczewski 2007: 12). Wydaje siħ wiħc zasadne dokonanie oceny klimatu
inwestycyjnegowprzekrojugminnym.
Ocenħklimatuinwestycyjnegowgminachwojewództwawielkopolskiegoograniczono
do podregionu poznaŷskiego. W skųad tego podregionu wchodzi 36 gmin znajdujČcych siħ
w6powiatach.
Oceny klimatu inwestycyjnego w badanych gminach dokonano na podstawie
syntetycznego wskaǍnika klimatu inwestycyjnego (SWKI), który obliczono wedųug
nastħpujČcegowzoru:



SWKI j

n

¦D
i 1

i

§ xij
u ¨¨
© xik

·
¸¸;
¹

j , k 1,2,..., m

gdzie:
jͲdanajednostkaterytorialna(gmina);
mͲliczbajednostekterytorialnych;
iͲnumerzmiennej(cechy)wykorzystanejdobudowywskaǍnika;
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nͲcaųkowitaliczbazmiennychwykorzystanychdobudowymiernika;
xijͲwartoƑđcechyidlajednostkiterytorialnejj;
xikͲmaksymalnawartoƑđcechyi;
kͲindeksjednostkiterytorialnej,dlaktórejcechaiprzyjmujewartoƑđmaksymalnČ;

DͲwagazjakČcechaiwchodzidoindeksuSWKIj;ɇiDi=1;
SWKIjͲwartoƑđwskaǍnikaklimatuinwestycyjnegodlajͲtejjednostkiterytorialnej.

WskaǍnik SWKI jest miarČ agregatowČ i ma postađ Ƒredniej waǏonej ze wskaǍników
czČstkowych. Miernik ten opiera siħ na pomiarze dziewiħciu elementów – wskaǍników
czČstkowych klimatu inwestycyjnego. Na podstawie przeprowadzonych studiów
literaturowych z zakresu badania klimatu inwestycyjnego, do obliczenia wskaǍnika
syntetycznego przyjħto nastħpujČce wskaǍniki czČstkowe, którym przypisano odpowiednie
wagi:
-

poziomrozwojugospodarczego,

-

chųonnoƑđrynku,

-

zasobyikosztypracy,

-

dostħpnoƑđkomunikacyjna,

-

infrastrukturatechniczna,

-

infrastrukturaotoczeniabiznesu,

-

klimatspoųeczny,

-

moǏliwoƑciwypoczynkowe,

-

aktywnoƑđwųadzwobecinwestorówzagranicznych.
Do oceny kaǏdego z wymienionych elementów klimatu inwestycyjnego posųuǏyųy

zmienne, bħdČce najczħƑciej wskaǍnikami intensywnoƑci. Do wyboru zmiennych
wykorzystano

metodħ

logicznoͲmerytorycznČ,

kierujČc

siħ

ich

wųaƑciwoƑciami

diagnostycznymi oraz dostħpnoƑciČ danych statystycznych. Zatem dobór tych zmiennych
zostaųzdeterminowany–zjednejstronyprzesųankamimerytorycznymi,wynikajČcymizcelu
badaŷ, z drugiej zaƑ strony – zakresem informacji statystyki masowej. W analizie
wykorzystano dane statystyczne pochodzČce z Banku Danych Regionalnych GUS oraz
informacje pochodzČce z Katalogu Ofert Inwestycyjnych z 2008 r. opublikowanego przez
UrzČdMarszaųkowskiWojewództwaWielkopolskiego.
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W rezultacie zastosowanej procedury badawczej powstaų pewien hierarchiczny
trójpoziomowy ukųad wskaǍników. Poszczególne poziomy analizy wyznaczone zostaųy przez
agregacjħmiernikówstatystycznychopisujČcychjakoƑđklimatuinwestycyjnego.
Wagi wskaǍników na poziomie drugim i trzecim zostaųy dobrane arbitralnie, przy
zaųoǏeniu,Ǐeimlepiejdanazmienna(czynnik)charakteryzowaųakonstruowanymiernik,tym
uzyskiwaųawyǏszČwagħ.
WskaǍnik SWKI przyjmuje wartoƑci z przedziaųu od Ͳ1 do 1. Im wyǏsza jest wartoƑđ
indeksu, tym korzystniejszy klimat inwestycyjny w danej gminie. Oznacza to, Ǐe gminy
zwyǏszymiwartoƑciamiwskaǍnikasČlepiejprzygotowanedopozyskiwaniaizatrzymywania
naswoimterenieinwestorówniǏgminy,wktórychwartoƑđSWKIjestniǏsza.

SyntetycznywskaǍnikklimatuinwestycyjnego

W pracy przyjħto, iǏ elementami, które w najwiħkszym stopniu ksztaųtujČ korzystny
klimat inwestycyjny sČ zasoby i koszty pracy oraz dostħpnoƑđ komunikacyjna gminy. DuǏe
znaczenie dla inwestorów posiada takǏe jakoƑđ terenu inwestycyjnego, dlatego
zdecydowano,iǏwyposaǏeniegminywsieciinfrastrukturytechnicznejorazaktywnoƑđwųadz
lokalnych w stosunku do inwestorów, pod którČ kryjČ siħ oferty inwestycyjne, dziaųalnoƑđ
promocyjna, informacyjna oraz jakoƑđ obsųugi inwestorów równieǏ stanowiČ znaczČce
elementy korzystnego klimatu inwestycyjnego. Zdecydowano takǏe, iǏ ze wzglħdu
na zorientowanie wiħkszoƑci inwestorów zagranicznych na eksport element, jakim jest
chųonnoƑđ rynku w przypadku gmin, w niewielkim stopniu wpųywa na klimat inwestycyjny.
Po nadaniu rang przyjħtym wskaǍnikom czČstkowym otrzymano syntetyczny wskaǍnik
klimatuinwestycyjnegogminpodregionupoznaŷskiego(rysunek1).
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Rysunek1.SyntetycznywskaǍnikklimatuinwestycyjnegowgminachpodregionupoznaŷskiego


ródųo:Opracowaniewųasne.



Syntetyczny wskaǍnik klimatu inwestycyjnego w badanych gminach uksztaųtowaų siħ
w przedziale od Ͳ0,12 do 0,33. Badanie wykazaųo, iǏ najkorzystniejszym klimatem
inwestycyjnym cechuje siħ gmina Tarnowo Podgórne. Niewiele niǏszy poziom wskaǍnika
otrzymaųy równieǏ gminy Suchy Las, Komorniki, Luboŷ oraz Puszczykowo. WiħkszoƑđ gmin
odznaczajČcych siħ korzystnym klimatem dla inwestorów zagranicznych poųoǏona jest w
powiecie poznaŷskim. Sytuacja ta spowodowana jest gųównie bardzo dobrČ dostħpnoƑciČ
komunikacyjnČtychobszaróworazbliskoƑciČPoznania,wktórymskupionychjestwiħkszoƑđ
regionalnychinstytucjiotoczeniabiznesu.NaleǏyzauwaǏyđ,iǏznacznyudziaųwotrzymaniu
tak wysokiego wskaǍnika miaųy wųadze lokalne tych gmin, przygotowujČc bardzo dobre
ofertyinwestycyjneorazpodejmujČcaktywnedziaųaniaproinwestycyjnebezpoƑredniooraz
poƑrednio poprzez róǏnego rodzaju konkursy i programy. prowadzČ dziaųania promocyjne
skierowanedoinwestorów.
W celu weryfikacji otrzymanego wskaǍnika klimatu inwestycyjnego z rzeczywistČ
liczbČ podmiotów z udziaųem kapitaųu zagranicznego zlokalizowanych na terenie gmin
podregionu poznaŷskiego, naleǏy porównađ ze sobČ te wartoƑci. Porównanie otrzymanego
wwynikubadaŷsyntetycznegowskaǍnikaklimatuinwestycyjnegobadanychgminzudziaųem
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spóųek z udziaųem kapitaųu zagranicznego w ogólnej liczbie podmiotów REGON gmin
prezentujerysunek2.

Rysunek2.PorównaniesyntetycznegowskaǍnikaklimatuinwestycyjnegozrzeczywistymudziaųemspóųekz
udziaųemkapitaųuzagranicznegowogólnejliczbiepodmiotówREGONwgminachpodregionupoznaŷskiego


ródųo:Opracowaniewųasne.



RozkųadwartoƑcisyntetycznegowskaǍnikaklimatuinwestycyjnegojestwwiħkszoƑci
przypadkówzbieǏnyzliczbČpodmiotówzudziaųemkapitaųuzagranicznegozlokalizowanych
na terenie badanych gmin. Najwiħcej spóųek z udziaųem kapitaųu zagranicznego
zlokalizowanych jest w gminach poųoǏonych wokóų Poznania, charakteryzujČcych siħ jak
wynikųo z analizy najkorzystniejszym klimatem inwestycyjnym. Chodzi gųównie o gminy:
Tarnowo Podgórne, które zdecydowanie wyróǏnia siħ pod wzglħdem aktywnoƑci
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w dziaųaniach na rzecz przyciČgniħcia inwestorów, a takǏe gminy Suchy Las, Komorniki,
Puszczykowo,Luboŷ,SwarzħdzorazoddalonČodPoznaniagminħ_rem.
Na podstawie przeprowadzonej analizy oraz uzyskanych wniosków moǏliwe jest
stworzenielistydobrychpraktykgminwbudowaniuprzyjaznegoklimatuinwestycyjnegodla
inwestycjizagranicznych.Listadobrychpraktykobejmuje:
-

marketingowepodejƑciedorozwoju,

-

profesjonalnieprzygotowaneofertyinwestycyjnepoprzedzoneanalizČkonkurencji,

-

promocjħ proinwestycyjnČ Ͳ jako jeden z elementów proinwestycyjnego dziaųania
gminͲwykorzystanieróǏnegorodzajupromocji,

-

profesjonalizmizaangaǏowanieurzħdników,

-

zaangaǏowaniewrozwójinfrastrukturytechnicznej,zeszczególnymuwzglħdnieniem
terenówinwestycyjnych,

-

przejrzystČstronħinternetowČͲjakopodstawoweǍródųoinformacjiogminie,

-

profesjonalnie opracowanČ strategiħ rozwoju lokalnego we wspóųpracy z gminami
sČsiednimiorazjejsukcesywnewdraǏanie,

-

pomocinwestorompozrealizowaniuinwestycji,

-

preferencjepodatkowe,

-

szkolenia pracowników samorzČdowych w zakresie obsųugi i komunikacji
zinwestoramizagranicznymi.
Dziaųania te wpųywajČ na konkurencyjnoƑđ gmin w pozyskiwaniu inwestycji

zagranicznych, a przede wszystkim przyczyniajČ siħ do rozwoju gospodarczego jednostek
lokalnych.
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Podsumowanie

Niniejsza praca miaųa na celu ocenħ klimatu inwestycyjnego w województwie
wielkopolskimnapodstawieprzyjħtychelementówczČstkowych.
W wyniku przeprowadzonej oceny moǏna wywnioskowađ, iǏ uwarunkowaniami
decydujČcymi o dogodnoƑci prowadzenia inwestycji zagranicznych w regionie sČ przede
wszystkimbardzodobradostħpnoƑđkomunikacyjnaterenuorazwysokaaktywnoƑđinstytucji
otoczeniabiznesuorazwųadzsamorzČdowych.
Bardzo dobra dostħpnoƑđ komunikacyjna spowodowana jest gųównie przebiegiem
autostrady A2, planowanymi drogami ekspresowymi, które bħdČ stanowiđ elementy
transeuropejskich sieci transportowych oraz bliskoƑđ granicy zachodniej, a takǏe coraz
wiħkszymznaczeniuportulotniczegowPoznaniu.
AktywnoƑđ na rzecz przyciČgania inwestorów zagranicznych przejawia siħ poprzez
stworzenie sprawnych instytucji, które w efektywny sposób potrafiČ zwróciđ uwagħ
inwestorów zagranicznych. O zaawansowanych dziaųaniach na rzecz przyciČgniħcia
inwestorów zagranicznych Ƒwiadczy równieǏ stworzenie przez samorzČdy gminne
województwaparkówprzemysųowychistrefekonomicznych,natereniektórychinwestorzy
mogČ skorzystađ z wielu preferencji. Dziaųania te wskazujČ, iǏ jednostki samorzČdowe
w województwie nie czekajČ biernie na inwestorów, a wykorzystujČ wszelkie moǏliwe
narzħdziawceliichpozyskania.
Warto wspomnieđ równieǏ o zorganizowanym przez UrzČd Marszaųkowski przy
pomocy Wielkopolskiej Agencji Rozwoju PrzedsiħbiorczoƑci w latach 2005Ͳ2007 programie
„InvestinWielkopolska”wramach,któregosamorzČdywojewództwawielkopolskiegomiaųy
moǏliwoƑđ zaprezentowania swoich ofert inwestycyjnych na wielu zagranicznych targach
inwestycyjnychorazmisjachgospodarczych.Fakt,iǏwroku2008programzostaųzawieszony,
zewzglħduniskiegozainteresowaniagmin,poddajejednakpodwČtpliwoƑđaktywnoƑđwųadz
lokalnychwstosunkudoinwestorówzagranicznych.TrudnojednakniezauwaǏyđaktywnoƑci
wielkopolskich samorzČdów w ogólnopolskich konkursach majČcych na celu promocje
inwestycyjnČ gmin. Wielkopolskie gminy bowiem nagradzane sČ za wysokiej jakoƑci tereny
inwestycyjne.WČtpliwoƑđtawymagagųħbszejanalizy,którawykraczapozapracħ.RozwiČzađ
jČ mogųyby odrħbne badania gmin dotyczČce ich nastawienia do inwestycji zagranicznych.
WaǏnymuwarunkowaniemdziaųalnoƑcispóųekzudziaųemkapitaųuzagranicznegonaterenie
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województwa sČ równieǏ zasoby i koszty pracy. DoƑđ niski poziom wynagrodzeŷ
pracowników regionie w znacznym stopniu wpųywa na decyzje lokalizacyjne inwestorów
zagranicznych.
Przeprowadzona ocena wykazaųa znaczne zróǏnicowanie klimatu inwestycyjnego
w przebadanych gminach. Najkorzystniejszym klimatem inwestycyjnym okazaųy siħ gminy
bardzo dobrze skomunikowane, charakteryzujČce siħ wysokČ aktywnoƑciČ wųadz lokalnych
przejawiajČcej siħ gųównie przygotowywaniem wysokiej jakoƑci terenami inwestycyjnymi
oraz dziaųalnoƑciČ informacyjnČ, a takǏe niskimi kosztami pracy. NaleǏy pamiħtađ,
iǏprzeprowadzonebadaniacharakteryzujČsiħpewnymstopniemnieobiektywnoƑci,dlatego
powinnybyđtraktowanejakopunktyodniesieniadodalszychbadaŷwtymzakresie.
W procesie badawczym wystČpiųy pewne trudnoƑci i ograniczenia, zwiČzane
m.in. z dostħpnoƑciČ danych iloƑciowych do charakterystyki niektórych skųadowych klimatu
inwestycyjnego. Zabiegiem obarczonym pewnČ niedoskonaųoƑciČ byųo okreƑlenie wag
poszczególnychskųadnikówczČstkowychklimatuinwestycyjnego,przyjħtychdowyznaczenia
syntetycznegowskaǍnikaklimatuinwestycyjnego(SWKI).Wagiprzyjħtenapotrzebyprocesu
badawczegodobieranebyųyarbitralnie,alewnawiČzaniudoprezentowanychwliteraturze
przedmiotu wyników badaŷ empirycznych klimatu inwestycyjnego, w tym w szczególnoƑci
badaŷ opinii inwestorów w tym zakresie. Procedura badania klimatu inwestycyjnego
zwykorzystaniemmiarsyntetycznychwymagadalszegorozwijaniaidoskonalenia,gųówniew
zakresiezestawuidentyfikatorówposzczególnychaspektówtegoklimatu.
Ciekawym i wartym rozwiniħcia elementem klimatu inwestycyjnego jest aktywnoƑđ
wųadz lokalnych w stosunku do inwestorów zagranicznych. W niniejszej pracy aktywnoƑđ
ta rozpatrywana byųa jedynie w stosunku do jakoƑci opracowywanych przez gminy ofert
inwestycyjnych, jakoƑci serwisów internetowych oraz aktywnoƑci w róǏnego rodzaju
konkursach

i

programach

proinwestycyjnych,

które

sČ

elementami promocji

proinwestycyjnej. Promocja jest tylko jednym z elementów marketingu terytorialnego
skierowanego do inwestorów zagranicznych, skųadajČcego siħ z wielu innych narzħdzi
oddziaųywania. Dziedzina ta jest bardzo ciekawa i warto przeprowadziđ szersze badania
odnoszČce siħ do dziaųaŷ samorzČdów gminnych sųuǏČcych pozyskaniu i utrzymaniu
inwestorów zagranicznych, a takǏe ich stanu wiedzy odnoƑnie narzħdzi marketingowych,
którepomocnesČwtymprocesie.
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Ocena klimatu inwestycyjnego w gminach podregionu poznaŷskiego pozwala
na wysuniħcie wniosków dotyczČcych poprawy dziaųaŷ wųadz samorzČdowych. W celu
skutecznego pozyskiwania inwestycji zagranicznych wųadze powinny tworzyđ strategie
pozyskiwania inwestycji i przyjČđ rynkowe podejƑcie do rozwoju. Polepszanie klimatu
inwestycyjnegowymagawspóųpracynaróǏnychszczeblach,dlategowųadzegminnepowinny
wspóųdziaųađ z wųadzami szczebla regionalnego. DoƑwiadczenia wynikajČce z realizacji
programu promocyjnego „Invest in Wielkopolska” wskazujČ, iǏ mechanizm wspóųpracy
instytucjonalnej w zakresie marketingowego oddziaųywania na inwestorów zagranicznych
w regionie wielkopolskim nadal nie zostaų wypracowany. Niezbħdne jest wiħc budowanie
partnerstwa i wypracowanie metod wspóųpracy pomiħdzy wydziaųami i instytucjami
zaangaǏowanymi w proces obsųugi inwestorów. WaǏnČ rolħ w doskonaleniu dziaųalnoƑci
administracji samorzČdowej powinno odgrywađ poznawanie dobrych praktyk w zakresie
podejƑciadopozyskiwaniainwestorówzagranicznych,wtymsposobuprzygotowaniaoferty
inwestycyjnej, opracowywania skutecznego pakietu zachħt inwestycyjnych, prowadzenia
negocjacjizpotencjalnymiinwestorami,czyteǏzakresuobsųugiprzedͲipoͲinwestycyjnej.
Dalszego doskonalenia wymagajČ równieǏ sposoby promocji ofert inwestycyjnych,
w tym w szczególnoƑci wykorzystanie Internetu czy teǏ stworzenie regionalnej bazy ofert
inwestycyjnych.
Budowanie klimatu inwestycyjnego wymaga równieǏ wdroǏenia odpowiednich
rozwiČzaŷ organizacyjnych oraz profesjonalizacji kadr zajmujČcych siħ marketingiem
terytorialnym. Niezbħdne jest powoųanie i zainicjowanie funkcjonowania w strukturze
urzħdu gminy specjalnej jednostki organizacyjnej, zajmujČcej siħ nawiČzywaniem
i utrzymywaniem kontaktów z inwestorami zagranicznymi oraz zatrudnienie specjalistów
ztegozakresu.
Poprawa

wymienionych

elementów

jest

niezbħdna

dla

podniesienia

konkurencyjnoƑci wielkopolskich gmin w pozyskiwaniu i utrzymywaniu inwestycji
zagranicznych.
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AnalizadziaųaŷmarketingowychWarszawynatle
innychmiasteuropejskich.29
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MgrAgataKruszka–absolwentkaSzkoųyGųównejHandlowejwWarszawie,LaureatkaIIInagrodygųównejw
IIIedycjiKonkursu„TerazPolskaPromocja”.
29
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AnalizaporównawczastrategiimarketingowychBerlinaiBarcelony

Wųadze miejskie Berlina i Barcelony, dČǏČc do zwiħkszenia atrakcyjnoƑci miast, juǏ
w latach osiemdziesiČtych zdecydowaųy siħ odwoųađ do profesjonalnych dziaųaŷ
marketingowych. Decyzja ta, zwiČzana z problemami ekonomicznymi i spoųecznymi, w obu
przypadkachbyųapodyktowanachħciČradykalnegorepozycjonowaniamiasta.

Analizawykorzystanychnarzħdzimarketingowych

Berlin, pozycjonujČc siħ jako miasto kultury, jest scenČ dla róǏnorodnych wydarzeŷ.
W trzy i póųmilionowym mieƑcie funkcjonujČ 3 opery, 7 orkiestr symfonicznych, ponad
50 teatrów, 153 muzea oraz okoųo 420 galerii sztuki. JednoczeƑnie odbywajČ siħ tu takie
cykliczneimprezyjakkarnawaųtechnoLoveParadeczyBerlinerFestspieleiJazzFestBerlin.
Berlinbyųgospodarzemglobalnychimprezsportowych,wƑródktórychnajwaǏniejsze
toMistrzostwa_wiatawPiųceNoǏnejFIFAw2006roku(zorganizowanem.in.natymsamym
stadionie,naktórymodbywaųysiħLetnieIgrzyskaOlimpijskiew1936roku).Zkoleina2011
rokplanowanesČMistrzostwa_wiatawLekkoatletyce.
W celu pozycjonowania Berlina jako intelektualnego centrum Niemiec, raz w roku
organizowana jest konferencja Berliner Rede. W ramach uroczystego spotkania prezydent
landu lub zaproszony przez niego goƑđ przemawia na dowolnie wybrany temat zwiČzany
z aktualnČ politycznČ, gospodarczČ lub spoųecznČ sytuacjČ w Niemczech. Aby wyróǏniđ
miasto jako centrum dobrego stylu, co roku organizowane sČ m.in. konkursy kulinarne
majČcewyųoniđnajlepszychszefówkuchni.
O Barcelonie mówi siħ, Ǐe rozwija siħ od jednego Ƒwiatowego wydarzenia
do drugiego. Z doƑwiadczeniem dwóch Wystaw _wiatowych (1888, 1929), w 1986 roku
zostaųa wybrana na gospodarza Igrzysk Olimpijskich 1992. UwaǏa siħ zresztČ, Ǐe niewiele
miastwhistoriilepiejniǏBarcelonawykorzystaųomomentumzwiČzanezorganizacjČigrzysk
(Anholt2007:1Ͳ7).Staųosiħtakdlatego,Ǐemiastopotraktowaųowydarzenienietylkojako
szansħ na jednorazowe przyciČgniħcie turystów, ale przede wszystkim jako okazjħ
dorewitalizacjimiasta(zarównowsensiematerialnym,jakiwizerunkowym)oraztrwaųego
umocnieniapozycjiBarcelonyjakoeuropejskiegocentrumrekreacjiikultury.
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Oprócz Olimpiady w mieƑcie byųy zorganizowane takie wydarzenia jak: Rok muzyki
(2000), Triennale sztuki (2001), Rok Gaudiego (2002), Rok sportu i designu (2003).
II _wiatowe forum kultury (2004), Rok ksiČǏek i czytelnictwa (2005), Rok jedzenia, kuchni
igastronomii(2005/06),RokPicasso(2006),Roknauki(2007),KonferencjaKreatywneMiasta
(2008).
Na szczególnČ uwagħ zasųuguje Rok Gaudiego (2002), wydarzenie utrzymane
w odwaǏnej konwencji „kulturalnego fastͲfoodu”. Niestandardowe podejƑcie sprawiųo,
Ǐeimprezaokazaųasiħwielkimsukcesem,przyciČgajČc5milionówturystów.

Promocjaikomunikacja
Berlinaktywniekorzystazkampaniipromocyjnych.Dotychczaswykorzystywanehasųa
miaųypodkreƑliđpozytywnezmianyzachodzČcewmieƑcie(„Berlin,CityofChangeorBerlin”)
orazzachħciđdojego odwiedzania(„Berlin,BerlinwirfahrennachBerlin”).Wmarcu2008
roku opublikowano najnowszČ kampaniħ „BeBerlin”, nawiČzujČcČ do najbardziej znanych
przykųadówtakichjak„IloveNewYork”i„IamSTERDAM”.
Berlin dba o dostarczanie mieszkaŷcom merytorycznej informacji. MajČ oni
swobodny dostħp do kompleksowej wiedzy o dziaųaniach podejmowanych przez wųadze
miejskie m.in. z zakresu rozwoju spoųeczeŷstwa obywatelskiego (omówienie programów
skierowanych szczególnie do grup zagroǏonych spoųecznymwykluczeniem, kierunkipolityki
i dziaųania podejmowane na rzecz budowy spoųeczeŷstwa obywatelskiego, monitoring,
pomiar efektywnoƑci). Innym ciekawym materiaųem jest publikacja wydana z okazji
piħtnastolecia wprowadzenia narzħdzi pomiaru rozwoju Berlina. Na 131 stronach
przedstawiciele wųadz lokalnych oraz krajowych ds. rozwoju lokalnego prezentujČ dziaųania
miastawtymzakresiezostatnich15lat.
Oprócz tego miasto jest autorem i wydawcČ publikacji w kilkunastu jħzykach
zawierajČcych aktualne kompendium wiedzy dla wszystkich grup docelowych („Witajcie
w Berlinie – poradnik dla nowych mieszkaŷców”, „Unia Europejska”, „WejƑcie na nowe
rynki”czychođby„UdziaųwtargachFairTrade”.Innymnarzħdziemjestpakietinformacyjny
dla maųych i Ƒrednich przedsiħbiorstw, opracowany razem z partnerami miasta w regionie.
Jego celem jest wspieranie ekspansji przedsiħbiorstw dziaųajČcych na rynku niemieckim
m.in. dziħki dostarczaniu informacji na temat sposobów uzyskania informacji do rynków
Europy Centralnej i Wschodniej czy szczegóųowČ  prezentacjħ miast bħdČcych waǏnymi
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partneramibiznesowymiBerlina(Warszawa,Moskwa,Praga,Budapeszt)obejmujČcČnaukħ,
biznesiofertħturystycznČ.OprócztegoBerlinudostħpniarealneiwirtualnemodelemiasta,
na podstawie których potencjalni mieszkaŷcy i inwestorzy mogČ uzyskađ wiħcej informacji
natematinteresujČcejichnieruchomoƑciijejotoczenia.
Stolica Hiszpanii takǏe niejednokrotnie odwoųywaųa siħ do kampanii promocyjnych.
Najbardziej znana, Wystrój siħ Barcelono!, prowadzona jest konsekwentnie od 1986 roku,
czyliodmomentuogųoszenianominacjinagospodarzaIgrzyskOlimpijskich.Najejpotrzeby
powoųano Instytut Miejskiego Krajobrazu i JakoƑci ycia, którego celem jest zachħcenie
Barceloŷczyków do wspóųpracy przy odnawianiu starych kamienic. DziaųalnoƑđ ta przynosi
wymierneefekty–tylkow2005rokuInstytutwsparų3.800dziaųaŷmodernizacyjnychponad
7 milionami Euro. W ciČgu ostatnich 20 lat udaųo siħ w ten sposób odnowiđ okoųo 30%
budynkówwmieƑcie.

Budowanierelacji(networking)
W Berlinie relacje budowane sČ miħdzy innymi w ramach Festiwalu Teatralnego
Bühnenwochen,któryopartyjestnawspóųpracymiastaiponad20stoųecznychteatrów.Jego
gųównymcelemjestwprowadzeniedoƑwiatakulturynowychprominentnychmieszkaŷców
Berlina (dyplomatów, biznesmenów, polityków), którzy na zaproszenie wųadz miejskich
uczestniczČ

w

najciekawszych

wydarzeniach,

majČ

moǏliwoƑđ

spotkania

z reǏyserami i aktorami, zwiedzenia zaplecza. Jest to równieǏ okazja do zaprezentowania
sieciBerlinPartners,gųównejorganizacjimarketingowejBerlina.
Poprzemysųowa Barcelona, poszukujČc sposobów przyciČgniħcia do miasta
przedsiħbiorców i naukowców, juǏ w 1976 roku rozpoczħųa wdroǏenie innowacyjnego
projektu22@Barcelona.JejzaųoǏeniembyųoprzeksztaųcenie200hektarówzdegradowanych
poindustrialnych terenów w klastry przedsiħbiorczoƑci i kreatywnoƑci. DziƑ w ramach
projektuszczególniedobrzerozwijajČsiħmedia,technologieinformacyjneikomunikacyjne,
bionauki, transfer technologii i projektów socjalnych. JednoczeƑnie projekt udowodnių, jak
dobre efekty moǏe przynieƑđ skutecznie prowadzona komunikacja z mieszkaŷcami nawet
wprzypadkuryzykownychinwestycji(Giselbrecht2007:143).
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KluczoweczynnikisukcesuBerlinaiBarcelony

Berlin i Barcelona odniosųy sukces. Praktycznie wyeliminowano problem
zdegradowanych terenów poprzemysųowych, stworzono podwaliny spoųeczeŷstwa
obywatelskiego, znaleziono wartoƑđ wyróǏniajČcČ je w skali Europy i Ƒwiata, zbudowano
ich wysokČ atrakcyjnoƑđ i zapewniono konkurencyjnČ pozycjħ. Jednym sųowem, stworzono
jedneznajsilniejszychmarekmiastnaƑwiecie(Barcelonazajmuje7.,Berlin12.miejscewg
GMI City Brand Index 2008). WyciČgajČc wnioski z tych pozytywnych przykųadów,
uzasadnionejestdokonanieanalizyiusystematyzowanieczynnikówsukcesu.
AutorkawyróǏniųawtymobszarzeczterykluczowekwestie.
Po pierwsze, warunkiem koniecznym skutecznych dziaųaŷ marketingowych jest
spójna i odwaǏna strategia marketingowa, opracowywana przy wspóųudziale wszystkich
zainteresowanychstron.BezpoƑredniozestrategiiwynikajČdziaųaniataktyczneioperacyjne
podmiotów zwiČzanych z miastem. Aby wspóųpraca taka byųa moǏliwa, konieczne jest
stworzenie platformy komunikacji pomiħdzy wszystkimi stronami i wytworzenie klimatu
sprzyjajČcego nawiČzaniu dialogu. Taka platforma jest jednoczeƑnie podstawowym
narzħdziem wewnħtrznej sprzedaǏy realizowanych projektów, czynnika niezbħdnego dla
powodzenia realizacji strategii (Mascarell 2007: 85). Grupy docelowe sČ jednoczeƑnie
najskuteczniejszym gwarantem ciČgųoƑci realizacji przyjħtego planu strategicznego,
a ich poparcie (w odróǏnieniu od biernej akceptacji), szczególnie korzystnie wpųywa
na tempo i koszt realizacji zadaŷ. Istotnym czynnikiem jest wreszcie zdolnoƑđ miasta
do gromadzenia doƑwiadczeŷ i zarzČdzania zdobytČ w ten sposób wiedzČ, czyniČc z niej
przewagħ konkurencyjnČ. Takie miasto jest organizacjČ uczČcČ siħ, która zdobyte
doƑwiadczenia zamienia na kapitaų wiedzy pozostajČcej w mieƑcie bez wzglħdu na zmiany
kadroweipolityczne.
Oprócz tego moǏna wyróǏniđ szereg innych czynników decydujČcych o efektach
dziaųaŷ podejmowanych przez miasta. Jest to miħdzy innymi stopieŷ atrakcyjnoƑci oferty
miasta, speųnienie obietnicy marketingowej, sposoby i Ǎródųa finansowania rozwoju,
odpowiednio wyksztaųcona i zmotywowana kadra zarzČdzajČca, miħdzynarodowy kontekst
politycznyispoųecznyorazmiħdzynarodowasytuacjagospodarcza.
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AnalizaiocenadotychczasowychdziaųaŷmarketingowychWarszawy

MocneisųabestronydotychczasowychdziaųaŷmarketingowychdlaWarszawyzostaųy
rozpatrzone ze wzglħdu na dwie kategorie: zarzČdzania procesami marketingowymi oraz
dziaųaniamarketingowe.
PodstawowČsųaboƑciČWarszawyjestbrakstrategiimarketingowej.NatomiastwƑród
pozytywnych zjawisk naleǏy wymieniđ wspóųpracħ pomiħdzy Urzħdem Miasta i Warsaw
Destination Alliance, dziħki której wzrosųo prawdopodobieŷstwo konstruowania spójnego
przekazu. Zdrugiej strony, w zakresie tworzenia i realizacji marki miasta nadal pomijanych
jest wiele podmiotów (mniejsze hotele, restauracje, przewoǍnicy, sklepy czy przewodnicy
miejscy).Brakszerokozakrojonejwspóųpracyskutkuje:
-

niespójnoƑciČ dziaųaŷ pomiħdzy podmiotami (zbytnia konkurencja lub braki
wofercie);

-

niespójnoƑciČ dziaųaŷ pomiħdzy poszczególnymi podmiotami oraz miastem
(niewiedza na temat dųugofalowych planów wiČǏe siħ m.in. z niechħciČ
dodųugofalowychinwestycji);

-

utratČ efektu synergii (wspólnej promocji, kompleksowej obsųugi klientów,
knowͲhow);

-

utrudnieniami w stworzeniu i przestrzeganiu wspólnych standardów zgodnych
zpolitykČmiasta.
Oprócz obniǏenia racjonalnoƑci dziaųaŷ, brak synergii zwiČzany jest równieǏ

ze wzrostem ogólnego kosztu dziaųaŷ marketingowych. Po pierwsze, roƑnie
prawdopodobieŷstwopowielaniadziaųaŷ.Podrugie,mogČbyđoneprowadzonewróǏnych
kierunkach (np. chħđ budowy wizerunku miasta elitarnego i egalitarnego jednoczeƑnie),
cooznacza,ǏewydatkinaconajmniejjedencelnieprzyniosČpoǏČdanegoefektu.
Do mocnych stron dotychczasowych dziaųaŷ marketingowych dla miasta naleǏy
zaliczyđ ich relatywnie niski koszt. Kampania billboardowa Stolica da siħ lubiđ realizowana
byųa na udostħpnionych bezpųatnie noƑnikach (nagroda w konkursie), z kolei kampania
ESK2016wykorzystywaųazdjħciezrobioneprzezjednegozmieszkaŷców.WDAswójpierwszy
spot zrealizowaųo angaǏujČc do niego wolontariuszy spoƑród czųonków fundacji, a póǍniej
zapewniųo jego umieszczenie na portalu CNN dziħki wymianie barterowej: opųata
w wysokoƑci 30 tysiħcy dolarów zostaųa wymieniona na pulħ bezpųatnych noclegów
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whotelachnaleǏČcychdosieci.DodatkowofundacjawykazaųasiħpomysųowoƑciČwzakresie
pozyskiwaniaƑrodkównakampanie:opróczskųadekczųonkowskichwprowadziųamoǏliwoƑđ
dobrowolnego przekazania 1 euro za 1 dobħ hotelowČ na fundusz promocji Warszawy,
zczegoskorzystaųo90%wszystkichgoƑci(Bartoszewicz2004).
Z drugiej strony, nawet relatywnie niskie wydatki marketingowe trudno jest
uzasadniđ, jeƑli sČ one doraǍne i niewpisane w dųugofalowČ strategiħ. SųabČ stronČ
aktywnoƑci marketingowej, zarówno w przypadku UM jak i WDA jest równieǏ brak
wiarygodnych badaŷ dotyczČcych efektywnoƑci kampanii, co uniemoǏliwia ocenħ ich
oddziaųywaniaorazracjonalizacjħwykorzystywanychnarzħdzi.
Dalsza czħƑđ analizy zostaųa poƑwiħcona aktywnoƑci marketingowej dla Warszawy
wzakresieoddziaųywanianatrzyobszary:klienta,produktipromocjħ.
Przez oddziaųywanie miasta na klienta rozumiane sČ dziaųania zwiČzane z wyborem
grup docelowych, poznania i ewentualnego ksztaųtowania potrzeb ich czųonków. Kolejnymi
obszarami dziaųaŷ miasta jest stworzenie odpowiedniego produktu oraz promocja, przez
którČ oprócz reklamy rozumiana jest równieǏ dwustronna komunikacja (miasto – klienci)
orazinformacja.
Aspekt ceny i dystrybucji zostaų pominiħty ze wzglħdu na niewielkČ moǏliwoƑđ
ksztaųtowaniagoprzezpodmiotyodpowiedzialnezamarketingmiasta.
Dotychczasowedziaųaniadlamiastaprowadzonebyųywoparciuosegmentacjħrynku
na podstawowe grupy: mieszkaŷców, turystów i inwestorów. SųaboƑđ takiego podejƑcia
wiČǏe siħ z faktycznym brakiem pozycjonowania miasta. Brak pogųħbionej znajomoƑci
konkretnych grup docelowych i ich potrzeb utrudnia stworzenie atrakcyjnej oferty oraz
prowadzenieskutecznejkomunikacji.
KolejnČ sųaboƑciČ dotychczasowych dziaųaŷ marketingowych jest brak przeųoǏenia
aktywnoƑci promocyjnej miasta na tworzenie produktu. Pozytywnym wyjČtkiem sČ w tym
przypadku przygotowania do obchodów Roku Chopina, zwiČzane z generalnym remontem
muzeum Chopina oraz nowatorskimi i bardzo dobrze ocenianymi materiaųami
promocyjnymi:ksiČǏkamiaudio(audiobook)ipųytČznowymi,elektronicznymiaranǏacjami
dzieųkompozytora.
MocnČ stronČ dziaųaŷ promocyjnych, szczególnie tych skierowanych do odbiorcy
zagranicznego, jest coraz wyǏsza jakoƑđ ich realizacji. Zarówno emitowane spoty, jak
imateriaųopublikowanynaportaluSights&Soundsbyųyprofesjonalnieprzygotowanepod
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wzglħdem merytorycznym i wizualnym. Podobnie dobrze wypadųa kampania Stolica
da siħ lubiđ, gdzieestetyczne fotografie zostaųy opatrzonekomentarzami wykorzystujČcymi
grħsųów.

RekomendowanekierunkimodyfikacjidziaųaŷmarketingowychdlaWarszawy

PodkreƑlenie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego daje najwiħksze moǏliwoƑci
budowania unikalnej cechy sprzedaǏy (unique selling proposition), kwestii kluczowej
z punktu widzenia promocji miasta. Warszawa, jak kaǏde miasto, ma wyjČtkowČ historiħ,
tradycjħ i toǏsamoƑđ, których elementy powinny stanowiđ podstawħ dla jej dziaųaŷ
marketingowychiatutwykorzystywanywpierwszejkolejnoƑci.Wobszarzetymwymagana
jestszczególnakonsekwencjaispójnoƑđzewzglħdunawyraǍnyobecniekryzystoǏsamoƑci.
Kolejnymcelemoperacyjnymjestwykreowanieatrakcjiiprzedsiħwziħđkulturalnych
dobrze rozpoznawalnych i budujČcych ƑwiadomoƑđ marki miasta. Wydarzenia i atrakcje
mogČ byđ skierowane do mieszkaŷców (np. Dzieŷ Kotana, PIC NIC 1 maja), czy teǏ
doszerokiegogronaodbiorców(np.WielkanocnyFestiwalLudwigavanBeethovena,Konkurs
Chopinowski). JednoczeƑnie ich tematyka powinna byđ wpisana w ogólny kierunek dziaųaŷ
miasta,atakǏereprezentowađjakoƑđ,zjakČmiastochcebyđkojarzone.Postulowanyprzez
autorkħogólnykierunekzmianwtymzakresiedotyczy:
-

koncentracji uwagi na wydarzeniach charakterystycznych, oryginalnych, istotnych
zpunktuwidzeniacelówmiasta(m.in.JazzJamboree,JazznaStarówce,Wielkanocny
Festiwal Ludwiga van Beethovena, Konkurs Chopinowski, Miħdzynarodowy Festiwal
Muzyki Wspóųczesnej „Warszawska Jesieŷ” oraz Warszawski Festiwal Filmowy czy
WarsawDocReview);

-

nieustannegopodnoszeniaichjakoƑciiatrakcyjnoƑci;

-

wpisaniaichnastaųedokalendarzaimprezmiasta;

-

wsparciamerytorycznegoiorganizacyjnegozestronymiasta;

-

Ƒwiadomego wykorzystania wydarzeŷ jako bodǍca zachħcajČcego mieszkaŷców
dorozwojuproduktówiusųugwjegootoczeniu,atakǏejakookazjadorewitalizacji
przestrzenimiejskiej;

-

konsekwentnej realizacji polityki wspierajČcej dziaųania z obszaru kultury i czasu
wolnego.
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JednoczeƑnie nowe inicjatywy kulturalne, nie wpisujČce siħ w dziaųania marketingu
strategicznego, powinny byđ finansowane z oddzielnego funduszu np. w ramach Biura
Kultury i byđ sygnowane odrħbnym logo, unikajČc skojarzeŷ z Fall in love with Warsaw
imarkČmiasta.DziħkitemumoǏliwejestwsparcieróǏnorodnychwydarzeŷkulturalnychbez
ryzykarozmyciamarkimiastaorazskuteczniejszapromocjawydarzeŷflagowych.
Kolejny cel operacyjny, zwiħkszenie atrakcyjnoƑci Warszawy dla mieszkaŷców
i turystów, oprócz stworzenia oferty odpowiadajČcej specyficznym oczekiwaniom grup
istotnych ze strategicznego punktu widzenia, wiČǏe siħ przede wszystkim z realizacjČ przez
miasto podstawowych usųug odpowiedniej jakoƑci. MoǏliwoƑci, jakie stwarzajČ w tym
zakresienarzħdziamarketingowe,wprzypadkumieszkaŷcówdotyczČpoprawydwustronnej
komunikacjipomiħdzymiastemimieszkaŷcami,zeszczególnymuwzglħdnieniem:
-

wygodyiųatwoƑcidostħpudoplatformwymianyinformacji;

-

wysokiejjakoƑciobsųugiklientówprzezprzedstawicielimiasta(urzħdników);

-

wsparciaprocesówpartycypacjispoųecznej;

-

szerokiejinformacjiowydarzeniachidziaųaniachpodejmowanychwmieƑcie;

-

budowania ƑwiadomoƑci kierunku rozwoju miasta, wzmacnianie zaangaǏowania
mieszkaŷców;

-

ksztaųtowaniazachowaŷpoǏČdanychspoųecznie.
ZkoleipodkČtemzwiħkszaniaatrakcyjnoƑcimiastadlaturystów,poǏČdanedziaųania

obejmujČ:
-

uųatwieniadotyczČcesposobówuzyskaniainformacjiomieƑcie;

-

uųatwieniawzakresieporuszaniasiħpomieƑcie;

-

propozycje atrakcyjnych sposobów zwiedzania miasta nawet bez wczeƑniejszego
przygotowania;

-

zapewnienie wielojħzycznej obsųugi i informacji na wysokim poziomie w miejscach
najczħƑciejodwiedzanychprzezturystów(dworce,lotniska,centralnepunktymiasta,
gųównezabytki).
Nastħpnym celem Warszawy jest wzmocnienie roli miasta jako waǏnego

europejskiego centrum gospodarczo – finansowego i naukowego oraz oƑrodka decyzji
politycznych.Rola,jakČwzadaniutymmadoodegraniamarketing,polegaprzedewszystkim
na:
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-

monitorowaniu wydarzeŷ, w których aktywny udziaų powinni brađ przedstawiciele
miasta, podkreƑlajČc ich obecnoƑđ i zaangaǏowanie na miħdzynarodowej scenie
politycznejigospodarczej;

-

inicjowaniuorganizacjiwydarzeŷrangiƑwiatowejwWarszawie;

-

propagowaniuwiedzyosposobiefunkcjonowaniapaŷstwaijegoorganach;

-

wsparciu promocyjnemu warszawskich uczelni i oƑrodków naukowych, szczególnie
naareniemiħdzynarodowej.


Propozycjawykorzystanianarzħdzimarketingowychdorealizacjicelówstrategicznych

Nisza wizerunkowa, którČ mogųaby zagospodarowađ Warszawa, dotyczy miasta
wiedzy,siedzibynajlepszychinajbardziejprestiǏowychpolskichuczelnioraznajwaǏniejszych
polskich oƑrodków badawczych. SųabČ stronČ tego kierunku dziaųaŷ jest niewielka
reprezentacja przedsiħbiorstw z obszaru badaŷ i rozwoju, niemniej jednak w przypadku
budowy wizerunku moǏe byđ to potraktowane jako kwestia drugorzħdna. Narzħdzia, które
do promocji takiego wizerunku moǏna wykorzystađ, to przede wszystkim organizacja
wydarzeŷ zauwaǏalnych w Ƒwiecie nauki (np. Forum Nauki zainspirowane barceloŷskim
Forum Kultury), implementacja polityki dostħpu do wiedzy (np. budowa ogólnodostħpnych
centrównaukowo–dydaktycznychdladzieciimųodzieǏy,programywsparciawarszawskiej
nauki), zachħcanie podmiotów prywatnych do rozwijaniaobszarów dziaųalnoƑci zwiČzanych
z badaniami, promocja innowacyjnych rozwiČzaŷ wdraǏanych w mieƑcie, budowa marki
warszawskichuczelniorazpeųenzakresdziaųaŷpublicrelations.Oprócztegokoniecznejest
stworzenie systemu wsparcia warszawskiej nauki i jej transferu do biznesu np. w postaci
parkutechnologicznego.
Ze wzglħdu na stoųecznoƑđ oraz aspiracje Warszawy do roli centrum w tej czħƑci
Europy,wskazanesČrównieǏdziaųaniazwiČzanezezwiħkszeniemprestiǏumiasta.
Dalszym kierunkiem dziaųaŷ jest budowa wizerunku Warszawy jako miasta
przyjaznego i otwartego. Istotne jest uųatwienie poruszania siħ po mieƑcie, wzbudzanie
zainteresowania kulturČ, historiČ, jego Ǐyciem codziennym. Szczególnie uǏytecznymi
narzħdziami w tym zakresie mogČ byđ publikacje turystyczne, ale teǏ przewodniki
po Warszawie skierowane do mieszkaŷców. Byđ moǏe wųaƑnie w kierunku wzbudzenia
zainteresowania potencjalnego turysty niezwykųym i nieznanym obliczem Warszawy
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powinna zmierzađ promocja turystyczna miasta, podczas gdy Zamek Królewski i Bazienki
mogųybystanowiđdlaniejatrakcyjnetųo.
WarszawaniejestdziƑmiastemturystycznymprzedewszystkimzewzglħdunajakoƑđ
atrakcjiorazbrakiwinfrastrukturze.Niemniejjednakmiastojestcorokuodwiedzaneprzez
kilka milionów turystów krajowych i zagranicznych. Liczbħ tħ moǏna by zwiħkszyđ
dostosowujČc ofertħ równieǏ do turystów okreƑlonych na potrzeby pracy mianem
„tranzytowi”. Pod pojħciem tym rozumiane sČ osoby, dla których Warszawa nie jest
ostatecznym celem podróǏy, odwiedzajČ jČ jednak w drodze do innego miasta, ze wzglħdu
na wygodne poųČczenie lotnicze lub kolejowe oraz przy okazji imprez masowych,
wszczególnoƑcifestiwali.Wewszystkichprzypadkachmiastojestodwiedzane„przyokazji”.
Osoby te mogČ wiedzieđ o mieƑcie niewiele albo nic, decydujČc siħ zatem na jego
spontaniczneodkrywanie.ImciekawszeiųatwiejszeokaǏesiħspħdzanieczasuwWarszawie,
tymwiħkszaszansanapowrótturystów„tranzytowych”nadųuǏej,atakǏenapropagowanie
pozytywnejopiniiomieƑcie(wordͲofͲmouth).
Z kolei w zwiČzku z promocjČ Warszawy jako optymalnego miasta dla prowadzenia
dziaųalnoƑci gospodarczej, podstawowymi narzħdziami powinny byđ wszelkie dziaųania
nastawione na budowanie relacji B2B. PoǏČdane jest równieǏ tworzenie wizerunku miasta
jako atrakcyjnej lokalizacji biznesowej w prasie, mediach i w szczególnoƑci na targach.
Oprócz tego miasto powinno oferowađ peųnČ obsųugħ inwestora, w tym pomoc
w zaųatwianiu formalnoƑci, wyborze lokalizacji czy teǏ uzyskaniu peųnej informacji
oprzyszųychkierunkachrozwojumiasta.
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CzynnikiwarunkujČcesukcesproduktów
turystycznychwojewództwamaųopolskiego31
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Wprowadzenie

W ostatnim czasie obserwuje siħ intensywny rozwój turystyki na caųym Ƒwiecie.
ChodzitunietylkoowzrastajČcyruchturystyczny,aletakǏeopojawianiesiħnowychform
turystyki i tworzenie coraz ciekawszych produktów turystycznych. Warto zwróciđ uwagħ,
Ǐe dostrzeǏono aspekt ekonomiczny tej dziedziny i staųa siħ ona gaųħziČ gospodarki.
SpecjaliƑci zauwaǏyli, Ǐe tak jak przemysų czy rolnictwo moǏe ona dawađ dochody i mieđ
czħsto istotny udziaų w wielkoƑci produktu krajowego brutto. DziƑ turystykħ traktuje siħ
powaǏnie.NierozwijasiħjuǏonatakswobodnie,jakmiaųotomiejscedawniej.Wieluludzi
czuwa nad efektywnym wykorzystaniem moǏliwoƑci jakie ona daje. Objawia siħ to miħdzy
innymi w tworzeniu produktów turystycznych. OdwiedzajČcym nie proponuje siħ juǏ
zwykųychwyjazdów,leczkompleksoweoferty.
JednakǏe nie wystarczy opracowađ sam produkt, na bazie interesujČcych walorów
turystycznych,trzebagojeszczewyróǏniđspoƑródwielupodobnychdoniego.OgromnČrolħ
odgrywajČ tu informacja i promocja turystyczna. MajČ one kluczowe znaczenie
w zapewnieniu sukcesu danego produktu. Nie wszyscy zdajČ sobie jednak sprawħ z tego,
jakiekomponentygoksztaųtujČ.DlategoteǏprzedstawionotuczynniki,którezostaųyuznane
zaistotneelementywpųywajČcenapopularnoƑđproduktówturystycznych.Ponadtoprzyjħto
zaųoǏenie, Ǐe sČ one istotnymi miernikami sukcesu tych produktów. ZnajomoƑđ tego
zagadnienia i ƑwiadomoƑđ jego duǏego znaczenia sprawi, Ǐe tworzone produkty nie
pozostanČ niezauwaǏone, lecz bħdČ rozpoznawalne na rynku. PosųuǏono siħ tu przykųadem
województwa maųopolskiego, a zwųaszcza Krakowa, jako regionu ksztaųtujČcego oryginalne
i cieszČce siħ zainteresowaniem produkty turystyczne oraz prowadzČcego Ƒwietnie
odbieraneprzezturystówkampaniepromocyjne.
Celem niniejszego opracowania jest okreƑlenie i scharakteryzowanie czynników
warunkujČcychsukcesproduktówturystycznych.Zrealizowanyonzostaniepoprzezopisanie
pojħcia produktu turystycznego oraz elementów na niego wpųywajČcych. Na potrzeby tej
pracy zdefiniowano pojħcie sukcesu w odniesieniu do produktu turystycznego. Przy jego
uwzglħdnieniu zostanie udowodniony fakt, Ǐe maųopolskie produkty odnoszČ sukcesy.
IstotnČ czħƑciČ jest badanie wųasne dotyczČce znajomoƑci produktów turystycznych
ikampaniipromocyjnychregionu.
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CzynnikiwpųywajČcenasukcesproduktówturystycznychMaųopolski

Porusza siħ tutaj tematproduktów turystycznych. Konieczne jest zatem wyjaƑnienie
tegopojħcia.JednČzeznanychdefinicjiprezentujČJ.Kaczmarek,A.StasiakiB.Wųodarczyk.
PodkreƑlajČonikorzyƑci,jakieodnoszČturyƑcizproduktówturystycznychpodczaswyjazdów.
W swoim opracowaniu sformuųowali definicjħ produktu turystycznego jako zbioru
uǏytecznoƑci zwiČzanych zpodróǏami turystycznymi, czyli dostħpnych na rynku dóbr i usųug
turystycznych umoǏliwiajČcych ich planowanie, odbywanie, przeǏywanie oraz gromadzenie
doƑwiadczeŷ z nimi zwiČzanych (Kaczmarek, Stasiak 2005). Inaczej do tego zagadnienia
podchodzi V.T.C. Middleton. Charakteryzuje on produkt turystyczny z punktu widzenia
turysty, jako pakiet skųadników materialnych i niematerialnych, opartych na moǏliwoƑciach
spħdzaniaczasuwmiejscudocelowymlubprzeǏyciedostħpnezaokreƑlonČcenħ(Middleton
1996).
Co sprawia, Ǐe niektóre produkty turystyczne cieszČ siħ popularnoƑciČ, a inne nie?
Jedne sČ powszechne znane, a o innych sųyszeli tylko nieliczni? W oparciu o literaturħ
i wųasne spostrzeǏenia wyróǏnione zostaųy 4 czynniki wpųywajČce na sukces produktów
turystycznych:
-

atrakcyjnoƑđ turystyczna, która wedųug Z. Kruczka przejawia siħ poprzez istnienie
okreƑlonej cechy charakterystycznej, przyciČgajČcej turystów w pewne tereny dziħki
walorom krajobrazu naturalnego, klimatu, pomników historii, a takǏe róǏnych
interesujČcychobiektówzagospodarowaniaturystycznego(Bieŷczyk2003).DecydujČ
o niej 3czynniki: ranga walorów turystycznych (wypoczynkowych, krajoznawczych
ispecjalistycznych),zagospodarowanieturystyczne(bazanoclegowa,gastronomiczna,
komunikacyjna i towarzyszČca) oraz dostħpnoƑđ komunikacyjna (moǏliwoƑđ dojazdu
docelupodróǏyorazporuszaniasiħpotereniedocelowym).

-

promocja, okreƑlana jako zespóų róǏnych aktywnoƑci, majČcych na celu nie tylko
powiadamianie o produkcie, przekonywanie i wpųywanie na decyzje potencjalnych
konsumentów, ale równieǏ informowanie o firmie, edukowanie w zakresie lepszego
zaspokajaniapotrzeb,aktywnegonawiČzywaniakontaktówzkonsumentami(Altkorn
1997).WyróǏniasiħnastħpujČceinstrumentypromocji:reklamħ,promocjħsprzedaǏy
(zwiħkszanie atrakcyjnoƑci produktu poprzez dodatkowe korzyƑci), public relations
(utrzymywaniepozytywnychkontaktówfirmyzotoczeniem),sprzedaǏosobistČoraz
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marketing bezpoƑredni i interaktywny (komunikowanie siħ z nabywcami
zapoƑrednictwemtelefonów,listów).
-

informacja turystyczna, bħdČca nie tylko zbiorem niezbħdnych danych, ale caųym
systemem ustalania ich zakresów, poszukiwania, gromadzenia, aktualizacji
iudostħpniania.(Piotrowski,Traczyk1999).ZwracasiħteǏuwagħnato,Ǐejestona
niezbħdnym skųadnikiem promocji turystycznej, a takǏe instytucjČ, skųadajČcČ siħ
z wielu jednostek organizacyjnych sųuǏČcych zarówno turystom jak iorganizatorom
turystyki.

-

zarzČdzanie turystykČ, czyli wszystkie dziaųania na rzecz turystyki, znajdujČce siħ
wkompetencjach samorzČdów lokalnych: gminnych, powiatowych i wojewódzkich,
które wpųywajČ na zainteresowanie turystów danym regionem, a co za tym idzie
na wielkoƑđ ruchu turystycznego, a takǏe wszystkie inicjatywy podejmowane przez
organizacje, zwiČzki istowarzyszenia turystyczne, miħdzy innymi przez PolskČ
OrganizacjħTurystycznČorazregionalneilokalneorganizacjeturystyczne.


SukcesproduktówturystycznychMaųopolski

WiadomojuǏjakieczynnikiwpųywajČnasukcesproduktówturystycznych.ProwadzČc
rozwaǏania na ten temat, warto zastanowiđ siħ czym wųaƑciwie jest sukces i kiedy moǏna
onimmówiđ.Potocznierozumiesiħgojakopowodzenie,triumfczypomyƑlnywynikczegoƑ.
Trzeba uwzglħdniđ takǏe mierniki sukcesu, a wiħc co moǏe Ƒwiadczyđ o tym, Ǐe zostaų
on osiČgniħty bČdǍ teǏ nie. Zagadnienie to rozpatruje siħ dwuaspektowo: z jednej strony
o sukcesie produktu turystycznego Ƒwiadczy wyróǏnienie go spoƑród innych i docenienie
przez specjalistów i ekspertów z branǏy turystycznej, a z drugiej jego znajomoƑđ przez
turystówiistnieniejegopozytywnegowizerunkuwichƑwiadomoƑci.Najbardziejwiarygodny
mierniksukcesutozgodneocenyobutychgrupludzi.
W województwie maųopolskim znajduje siħ wiele produktów, które cieszČ siħ
uznaniem wƑród specjalistów. Warto wspomnieđ chociaǏby o produktach nagrodzonych
w konkursie na najlepszy produkt turystyczny, organizowanym przez PolskČ Organizacjħ
TurystycznČ. WyróǏnienia uzyskaųy tu nastħpujČce produkty: Festiwal Kultury ydowskiej
(2003), gra terenowa „W poszukiwania skarbu Inków” (2003), Festiwal Misteria Paschalia
(2004), Nocleg w Kopalni Soli Bochnia (2005), Park Rowerowy Wierchomla (2006)
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i Tatrzaŷskie Wici (2007). Na szczególnČ uwagħ zasųuguje dziaųalnoƑđ Kopalni Soli
wWieliczce,którabyųanagradzanajuǏtrzykrotniezaprodukty:„Podziemnaeskapada,czyli
wycieczka z przygodami” (2004), Odkrywamy Solilandiħ (2006) oraz za dziaųalnoƑđ
edukacyjnČ ibogatČ ofertħ imprez i wydarzeŷ kulturalnych (2007). Ponadto warto
wspomnieđchociaǏbyooscypku,serzezPodhala,bħdČcympolskimproduktemregionalnym
chronionym prawem Unii Europejskiej. Innym przykųadem jest przejazd PociČgiem
Papieskim,kursujČcymnatrasieKraków–Wadowice,uhonorowanymw2006rokutytuųem
ProduktuRokuprzezPolskiKlubBiznesu.
Jednak nie tylko same produkty turystyczne sČ wyróǏniane. RównieǏ dziaųania
informujČce onich i je promujČce cieszČ siħ uznaniem wƑród branǏy turystycznej. Warto
wspomnieđ o filmach reklamowych pt. „Hotel” z 2005 roku i „Kapcie” z 2006 roku, które
zostaųy wyróǏnione naMiħdzynarodowych Festiwalach Filmów Turystycznych w ramach
MiħdzynarodowychTargówTurystycznychTOURSALONwPoznaniuw2005i2006roku.Nie
moǏna zapomnieđ o dziaųaniach promocyjnych regionu podczas targów turystycznych,
zarówno krajowych jak i zagranicznych, naktórych Maųopolska zawsze ma swoje stoiska,
które równieǏ byųy nagradzane za atrakcyjnoƑđ ioryginalnoƑđ, na przykųad podczas targów
GTTwGdaŷskuiTargówTurystykiiWypoczynkuwWarszawiew2008roku.
To tylko nieliczne przykųady nagród i wyróǏnieŷ, którymi uhonorowane zostaųy
produktyturystycznewojewództwamaųopolskiegoidziaųanianaichrzecz,ajestichjeszcze
wiħcej.JesttobezsprzecznydowódnasukcesproduktówregionuwƑródspecjalistówbranǏy.

WynikibadaniaznajomoƑciproduktówturystycznychorazdziaųaŷpromocyjnychregionu

Na sukces produktów turystycznych naleǏy patrzeđ z dwóch stron. Pierwszy aspekt,
jakimjestpozytywnepostrzeganieprzezbranǏħturystycznČ,omówionopowyǏej.Natomiast
potwierdzeniem pozytywnych opinii i zainteresowania wƑród turystów sČ wyniki badania
znajomoƑci produktów turystycznych oraz dziaųaŷ promujČcych region. Jest to dowód
na sukces produktów Maųopolski wƑród turystów. Przyjħto zaųoǏenie, Ǐe o sukcesie
produktów mogČ Ƒwiadczyđ miħdzy innymi: wysoka ocena przez turystów atrakcyjnoƑci
turystycznej województwa maųopolskiego, zwųaszcza Krakowa, zdolnoƑđ rozpoznania
produktów turystycznych zwiČzanych zMaųopolskČ, wysoka ocena czynników tworzČcych
poszczególne produkty turystyczne, takich jak: baza noclegowa, imprezy kulturalne, lokale
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rozrywkowe oraz znajomoƑđ kampanii promocyjnych województwa maųopolskiego,
zwųaszczakampaniibillboardowychorazichpozytywnyodbiórprzezturystów.
Przeprowadzone badanie skųadaųo siħ z 2 czħƑci. PierwszČ z nich stanowiųo badanie
opinii turystów, przeprowadzone w dniach 22 – 24 lipca 2008 roku w Krakowie na Rynku
Gųównym wƑród turystów krajowych, a drugČ byųa ta sama ankieta zrealizowana
za poƑrednictwem Internetu, skierowana do osób, które odwiedziųy Kraków bČdǍ
Maųopolskħ,jakteǏdotych,któretegonierobiųy.WprzypadkuankietyzapoƑrednictwem
Internetu, celem badania byųo poznanie swobodnej znajomoƑci produktów turystycznych
i kampanii promocyjnych, natomiast wywiady wedųug kwestionariusza przeprowadzane
w Krakowie miaųy pokazađ wiedzħ na ten sam temat, lecz posiadanČ przez turystów
przygotowanychdopobytuwmieƑcieizaznajomionychzatrakcjamiturystycznymiregionu.
Kwestionariuszankietyskųadaųsiħz12zamkniħtychpytaŷ.
W badaniu wziħųo udziaų 117 respondentów, z czego 64 osoby byli to turyƑci
w Krakowie, a 53 – to ankietowani za poƑrednictwem Internetu. Byli to gųównie ludzie
mųodzi,boaǏ88%stanowiųyosobydo30rokuǏycia.Ankiecieinternetowejzostaųypoddane
tylkoosobyztegoprzedziaųuwiekowego.JeƑlichodziomiejscezamieszkania,toponadtrzy
czwarte respondentów pochodziųo zduǏych miast, powyǏej 500 tysiħcy mieszkaŷców,
niecaųe 13 % z miast od 100 tysiħcy do 500 tysiħcy mieszkaŷców, a tylko nieliczni
zmniejszychmiastbČdǍwsi.
Wedųug poųowy ankietowanych województwo maųopolskie zajmuje 1 miejsce pod
wzglħdem atrakcyjnoƑci turystycznej. Co trzeci badany sklasyfikowaų je na 2 miejscu.
CowaǏne,nienadanomuniǏszegomiejscaniǏ4(na16województw).JeƑlichodzioKraków,
toaǏ57%badanychuznaųogozanajatrakcyjniejszemiastowPolsce.adneinnemiastonie
cieszy siħ tak ogromnČ popularnoƑciČ. Kraków znaczČco wyprzedzių Trójmiasto i Zakopane,
równieǏwskazywanejakoatrakcyjne,aleprzezzdecydowaniemniejszyodsetekbadanych.
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Wykres1.AtrakcyjnoƑđturystycznaKrakowawporównaniudoinnychpolskichmiast


ródųo:opracowaniewųasnenapodstawieprzeprowadzonegobadania.


WaǏnymcelembadaniabyųozebranieinformacjioznajomoƑciwybranychproduktów
turystycznych,

charakterystycznych

dlaKrakowa

i

województwa

maųopolskiego.

Ankietowanych poproszono o wybór spoƑród grupy imprez, tych, które ich zdaniem
odbywajČ siħ w Krakowie. MoǏna stwierdziđ, ze zarówno turyƑci zbadani w Krakowie, jak
i osoby ankietowane za poƑrednictwem Internetu majČ doƑđ dobrČ wiedzħ na ten temat.
Respondenci najczħƑciej wskazywali Festiwal Kultury ydowskiej jako imprezħ
charakterystycznČdlaKrakowa(85%).KankursnanajpiħkniejszČszopkħboǏonarodzeniowČ
oraz Pochód Lajkonika równieǏ nieodųČcznie kojarzČ siħ z Krakowem (odpowiednio 79%
i62%badanych).

Wykres2.WydarzeniaodbywajČcesiħzdaniemrespondentówwKrakowie


ródųo:opracowaniewųasnenapodstawieprzeprowadzonegobadania.
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BadajČc znajomoƑđ produktów turystycznych województwa maųopolskiego,
poproszono o wybór szlaków leǏČcych na tym obszarze. Za najbardziej zwiČzany
zMaųopolskČuznanoSzlakOrlichGniazd(wskazaųogoaǏ90%ankietowanych).Niecosųabiej,
lecz nadal w znaczČcym stopniu turyƑci kojarzČ ztym obszarem Szlak Papieski
(64%badanych)iSzlakArchitekturyDrewnianej(60%badanych).

Wykres3.SzlakiturystyczneprzebiegajČcewedųugrespondentówprzezobszarwojewództwamaųopolskiego

.
ródųo:opracowaniewųasnenapodstawieprzeprowadzonegobadania.


Celem przeprowadzonego badania byųo takǏe poznanie gųównych czynników
warunkujČcych przyjazdy turystów iodwiedzajČcych do Krakowa oraz stopieŷ ich wpųywu
na podejmowanie podróǏy do tego regionu. Okazaųo siħ, Ǐe najbardziej przyciČgajČ
do Krakowa iwojewództwa maųopolskiego liczne zabytki imuzea (56 % badanych). Niemal
tylu samo respondentów, jako waǏny czynnik wskazaųo iloƑđ lokali rozrywkowych.
Wostatnichlatachzyskujeonnaznaczeniu,zwųaszczawprzypadkuturystówzagranicznych.
Obserwuje siħ intensywny rozwój weekendowej turystyki rozrywkowej w tym mieƑcie.
WdalszejkolejnoƑcijakowaǏneczynnikimotywujČceprzyjazdywymienionezostaųyimprezy
kulturalneodbywajČcesiħwregionieorazlicznelokalegastronomiczne(odpowiednio47%
i39%badanych).PrawiecopiČtaosobauznaųazaistotneintensywnedziaųaniapromocyjne
miastairegionuorazdobrydojazd.RespondencinajmniejszČwagħprzywiČzujČdopoziomu
cen i standardu bazy noclegowej. IstotnČ czħƑciČ badania byųy pytania dotyczČce promocji
Maųopolski. Ich efektem miaųo byđ uzyskanieinformacji na temat znajomoƑci
irozpoznawalnoƑci kampanii billboardowych regionu. Stwierdzono, Ǐe ponad dwie trzecie
respondentówpamiħtaųojakČƑkampaniħreklamowČ.Potrafiliwymieniđnawetzapamiħtane
elementy, takie jak: plakat zųóǏkiem w hotelu, w którym nikt nie spaų oraz z butami
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naobcasiew„ųapciach”muzealnych,atakǏehasųaprzewodnie:„WKrakowieniemaczasu
nasen”i„CiħǏkowróciđdosiebie”.
Ankietowani

zostali

równieǏ

ZdjĊcie 1. Wybrane billboardy reklamujące Kraków
i MaáopolskĊ.

zapytani o znajomoƑđ 5 wybranych
billboardów

promujČcych

Kraków

i Maųopolskħ. Widoczne sČ tu znaczČce
róǏnice pomiħdzy turystami badanymi
w

Krakowie

aankietowanymi

za poƑrednictwem Internetu. Ta druga
grupa

charakteryzowaųa

siħ

lepszČ

znajomoƑciČ kampanii billboardowych.
MoǏe to wynikađ z faktu, Ǐe znalazųy siħ
w

niej

przede

zamieszkujČce

w

wszystkim
duǏych

osoby

miastach,

w których gųównie byųy przeprowadzane
kampanie reklamowe o których mowa.
Natomiast w grupie turystów znalazųo siħ
wiħcej osób pochodzČcych z mniejszych
miejscowoƑci i mogųy one nie mieđ
moǏliwoƑcizobaczeniatychbillboardów.
Plakatem,którynajbardziejzapadų
badanym

w

przedstawiajČcy

pamiħđ

byų

Neptuna,

ten,

Syrenkħ

i Kopernika, z hasųem „Kraków Ƒwiħtuje.
CiħǏko

wróciđ

do

siebie”.

Byų

onnajczħƑciejwskazywanyzarównoprzez
turystów w Krakowie, jak i przez
ankietowanych

przez

Internet

(odpowiednio 92 % i 75 % osób).
Na drugim miejscu znalazų siħ billboard
z hasųem: „Kraków.Dowolny kierunek
ródųo:www.bip.krakow.pl
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zwiedzania.”,prezentujČcynogiwkapciach,zakųadanychzwyklewmuzeach,idČcepoRynku
Gųównym. Rozpoznaųo go niemal 79% respondentów, nieco wiħcej spoƑród grupy
ankietowanychzapoƑrednictwemInternetu.NastħpnymwkolejnoƑci,opodobnymodsetku
rozpoznawalnoƑci (74 %), byų billboard propagujČcy turystykħ narciarskČ w województwie
maųopolskim z hasųami: „Do MaųopolSKI” oraz „Zwiedzaj od deski do deski”. MoǏna
stwierdziđ, Ǐebillboardy promujČce Maųopolskħ zwracajČ uwagħ odbiorców i zapadajČ
im w pamiħđ, gdyǏ Ƒrednio 81 % respondentów stwierdziųo, Ǐe kiedykolwiek siħ z nimi
zetknħųo.
Respondenci ocenili równieǏ skutecznoƑđ przedstawionych billboardów. Wskazali
te spoƑród nich, które zachħcajČ ich w najwiħkszym stopniu do odwiedzenia Krakowa
iwojewództwamaųopolskiego.NajwiħkszČpopularnoƑciČcieszyųysiħnastħpujČce:billboard
z hasųem; „Kraków Ƒwiħtuje. CiħǏko wróciđ do siebie.” (85 % badanych) oraz billboard
przedstawiajČcy ųóǏko w pokoju hotelowym (72 %). Co ciekawe pomimo najniǏszej
rozpoznawalnoƑci, zostaų on uznany za wzbudzajČcy zainteresowanie i zachħcajČcy
do przyjazdu. RównieǏ billboard przedstawiajČcy Sukiennice, KoƑcióų Mariacki oraz inne
atrakcyjne miejsca na terenie województwa zostaų zakwalifikowany przez 60 % badanych
jakojedenzciekawszych.

Podsumowanie
PodsumowujČc, na podstawie badania moǏna stwierdziđ, Ǐe produkty turystyczne
Maųopolski,wtymKrakowa,sČznaneturystomiutoǏsamianezwojewództwem.Czynnikami
przyciČgajČcymi do przyjazdu do Maųopolski sČ przede wszystkim liczne zabytki i imprezy
kulturalne, atakǏe, co ciekawe lokale rozrywkowe i gastronomiczne. Ponadto billboardy
promujČceregionzwracajČuwagħodbiorcówizapadajČimgųħbokowpamiħđ.Ichzdaniem
akcje outdoorowe sČ bardzo oryginalne, ciekawe, wywoųujČce pozytywne skojarzenia
izachħcajČcedoprzyjazdudoMaųopolski,zwųaszczadoKrakowa.
Z caųČ pewnoƑciČ moǏna stwierdziđ, Ǐe produkty turystyczne województwa
maųopolskiego odnoszČ sukcesy. _wiadczČ o tym liczne nagrody przyznane przez branǏħ
turystycznČ oraz znajomoƑđ iwysokie oceny tych produktów wƑród turystów, co zostaųo
stwierdzone i udowodnione w oparciu owyniki badania. Charakterystyka czynników
wpųywajČcych na sukces produktów turystycznych Maųopolski jest doskonaųym przykųadem
dla innych regionów jak naleǏy organizowađ, promowađ i zarzČdzađ turystykČ.
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Wprowadzenie

DziaųalnoƑđ turystyczna staųa siħ dziedzinČ gospodarki, której dochody w krajach
samej tylko Unii Europejskiej stanowiČ Ƒrednio 6% Krajowego Produktu Brutto, co jest
wynikiem pracy caųej branǏy turystycznej: przedsiħbiorstw turystycznych, rolników
prowadzČcychgospodarstwaagroturystyczne,organizacjipozarzČdowych.Niezwykleistotne
staųo siħ wspieranie ich aktywnoƑci gospodarczej przez wųadze publiczne, aby sprostaųy
wymogom konkurencji krajowej i miħdzynarodowej. Wųadze na szczeblu krajowym,
regionalnym i lokalnym powinny tworzyđ przedsiħbiorstwom szeroko rozumianej branǏy
turystycznejjaknajlepszewarunkifunkcjonowaniapoprzezkreowanieųaduprzestrzennego,
prowadzenie promocji wųasnych regionów, wspieranie marketingu zagranicznego,
wspóųdziaųanie ze sobČ nawzajem, gdyǏ turystyka gwarantuje nie tylko szeroko rozumiany
dobrobyt materialny, lecz takǏe speųnienie potrzeb spoųecznych, chroni dziedzictwo
kulturowe i przyrodnicze równoczeƑnie je promujČc, ksztaųci i wychowuje turystów oraz
spoųecznoƑci przyjmujČce – jednym sųowem oddziaųuje w kaǏdym aspekcie – spoųecznym,
kulturowym, przyrodniczym i ekonomicznym–na kraj, powiat, gminħ i kaǏdego obywatela
zosobna.
Polska,dziħkikorzystnemupoųoǏeniuwƑrodkukontynentunakrzyǏowaniuwaǏnych
szlaków komunikacyjnych, potencjaųowi kulturowemu i dobrze zachowanemu Ƒrodowisku
naturalnemu,maduǏeszansestađsiħatrakcyjnymmiejscemdozwiedzaniaiwypoczynku.
Jednak, aby skutecznie rywalizowađ z innymi krajami o pozyskanie turystów,
potrzebne jest odpowiednie zaangaǏowanie struktur paŷstwowych i samorzČdowych
wrozwójturystyki.RolasamorzČdówterytorialnychiorganizacjipozarzČdowychwrozwoju
tejgaųħzigospodarkiszybkoroƑnie.SamorzČdterytorialnyjakofaktycznygospodarzterenu
posiadajČcy prawnie usankcjonowanČ strukturħ, dochody oraz kompetencje, powinien
podejmowađ dziaųania przyczyniajČce siħ do rozwoju gminy, a tym samym turystyki
w gminie, polegajČce na wųaƑciwym ksztaųtowaniu elementów Ƒrodowiska spoųecznegoͲ
kulturalnego,przyrodniczegoigospodarczego.
Rozwijanie turystyki w gminie powoduje, Ǐe gmina rozwija siħ wielopųaszczyznowo:
wzbogacona zostaje zarówno pųaszczyzna spoųecznoͲkulturalna poprzez nowe elementy
infrastruktury np. szlaki turystyczne czy oƑrodki sportowe, wykorzystywane nie tylko przez
turystów, ale teǏ mieszkaŷców, wzrasta kultura i jakoƑđ Ǐycia mieszkaŷców, w sferze
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przyrodniczej turystyka przyczynia siħ do zahamowania degradacji Ƒrodowiska, a w sferze
gospodarczejwiČǏesiħznowymimiejscamipracyiwzrostemdochodówgminy.
Celem niniejszego artykuųu jest wskazanie dziaųaŷ samorzČdów terytorialnych
wybranych gmin nadbuǏaŷskich i organizacji pozarzČdowych dziaųajČcych na terenie
Poųudniowego Podlasia wspierajČcych tworzenie i rozwój produktów turystycznych oraz
ocena tych dziaųaŷ z punktu widzenia mieszkaŷców. Przyjħto hipotezħ, iǏ wųadze
samorzČdowe i pozarzČdowe posiadajČ jedynie ogólnČ wiedzħ dotyczČca atrakcyjnoƑci
turystycznejgminnadbuǏaŷskich

RolasamorzČduterytorialnegowrozwojuturystycznymgminy

ZadaniasamorzČdulokalnegoistotnedlaksztaųtowaniarozwojuturystycznegogminy
majČ w znacznym stopniu charakter dobrowolny i wynikajČ z podjħtej przez gminħ
strategicznej decyzji co do roli turystyki w jej rozwoju spoųecznoͲgospodarczym. Zdania
tedzielisiħnatrzygrupy:
1) zadaniabezpoƑredniopodporzČdkowanesferzeturystykiizmierzajČcedojejaktywizacji,
wƑródktórychwyróǏniasiħ:
-

planowanie rozwoju turystyki w gminie i kreowanie lokalnego produktu
turystycznegom.in.poprzezsporzČdzaniestrategiirozwojuturystykidlagminy;

-

tworzeniestrukturorganizacyjnychdziaųajČcychnarzeczrozwojuturystykiwgminie–
powoųanie specjalisty ds. turystyki, który peųniųby funkcjħ koordynatora zadaŷ
zwiČzanychzrozwojemturystyki;

-

przystosowanie przestrzeni gminy do peųnienia funkcji turystycznych m.in. przez
rozwój infrastruktury turystycznej, spoųecznej, technicznej oraz komunikacyjnej,
poprawħ stanu walorów turystycznych gminy np. przez ochronħ Ƒrodowiska
izapewnienieųaduprzestrzennego;

-

promocjħturystycznČgminyrealizowanČwtrzechsferach:gospodarczej,spoųecznej
i kulturowej, ukierunkowanČ na potencjalnych turystów, podmioty gospodarcze
funkcjonujČce w gminie lub zainteresowane podjħciem aktywnoƑci gospodarczej,
inwestorówzewnħtrznychisamychmieszkaŷców;
ZapotrzebowanienaprofesjonalnČpromocjħiinformacjħturystycznČciČglewzrasta.
W kaǏdej gminie powinno znajdowađ siħ centrum, czy teǏ punkt informacji
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turystycznej,któryuųatwiųybypromocjħwalorów,bazyiusųug,sųuǏyųybyinformacjami
oregioniezainteresowanymodbiorcomindywidualnymigrupowym,uczestniczyųyby
w przekazywaniu informacji o gminie do Ƒrodków masowego przekazu, krajowego
systemuinformacjiturystycznejizagranicħorazpodejmowaųybydziaųaniawzakresie
ochronykonsumenta.
Informacja turystyczna jest niezbħdnym elementem promocji turystycznej.
Podstawowym zaƑ zadaniem promocji jest dostarczanie na rynek informacji
kreujČcych zapotrzebowanie na usųugi i produkty (Panasiuk 2005: 123).
Marketingowe oddziaųywanie na klientów, polegajČce na informowaniu,
przekonywaniu i wpųywaniu na decyzje potencjalnych klientów poprzez
zapoznawanie ich z oferowanymi produktami, a takǏe polegajČce na dostarczaniu
obietnic i zachħty skųaniajČcej do przyjazdu w celach turystycznych do danej gminy
(Kunce2003:97)powinnobyđjednymzpodstawowychzadaŷsamorzČdówdČǏČcych
do rozwoju funkcji turystycznej gminy. SamorzČdy lokalne powinny promowađ
podstawowedobraturystyczne,czyliwaloryiatrakcjedanegomiejsca,poniewaǏone
stanowiČsiųħprzyciČgajČcČturystów.Ponadto,powinnyorganizowađlokalnysystem
informacji turystycznej oraz prowadziđ badania rynku turystycznego, a wyniki
udostħpniađ zainteresowanym, co sprzyjaųoby osiČganiu celów w zakresie dziaųaŷ
promocyjnych. Co wiħcej, jednostki samorzČdu muszČ wspóųpracowađ z branǏČ
turystycznČ i innymi samorzČdami gminnymi w zakresie wspólnego promowania
obszarów i ofert przedsiħbiorców turystycznych. Wspóųpraca róǏnych podmiotów
w zakresie promocji produktu turystycznego moǏe byđ skuteczna i efektywna oraz
dawađ zwiħkszone korzyƑci dla kaǏdej ze stron. Dziħki wspóųpracy moǏliwa staje siħ
realizacja przedsiħwziħđ promocyjnych, które przekraczaųy zdolnoƑci organizacyjne
ifinansowejednegopodmiotu,np.udziaųwwaǏnychtargachturystycznych(Panasiuk
2005:123Ͳ124).
-

propagowanieideirozwojuturystycznegogminywƑródmieszkaŷców,

-

ksztaųtowanie wųaƑciwej postawy miejscowej spoųecznoƑci wobec turystów i rozwój
kadryzwiČzanejzturystykČ;
KapitaųludzkiogrywaniebagatelnČrolħwtworzeniusukcesówturystycznychgminy.
Dobrze wyksztaųcona kadra: przewodnicy turystyczni, piloci wycieczek, przodownicy
PTTK z róǏnych dziedzin turystyki, instruktorzy krajoznawstwa regionu i pracownicy
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informacjiturystycznejtotakǏejedenzpodstawowychczynnikówrozwojuturystyki
w gminie. Kadra ta wymaga szkolenia, doskonalenia i wųaƑciwego usytuowania
w systemie dziaųania gminy, dla której rozwój turystyki jest sprawČ o zasadniczym
charakterze.KsztaųceniekompetentnejkadrynaleǏyzaczČđodnajmųodszychlat,czyli
od wychowania do turystyki w szkole. Rozwijanie turystyki wƑród dzieci i mųodzieǏy
sprawia, Ǐe nabierajČ one nowego stosunku do swojej rodzinnej miejscowoƑci,
do regionu i kraju. CiČg logicznych, mČdrze zaplanowanych i przeprowadzonych
dziaųaŷ wųadz samorzČdowych i organizacji zajmujČcych siħ turystykČ (np. PTTK,
PTSM) ksztaųtujČcych i rozwijajČcych zainteresowania turystycznoͲkrajoznawcze
przygotuje mųodych ludzi do objħcia roli kreatorów lub animatorów turystyki
wswoimƑrodowiskulokalnym(Boguszewski,Gordon2003:71Ͳ73).Bezodpowiedniej
kadry nie moǏna mówiđ o tworzeniu turystyki. Pasjonaci, wychowywani
odnajmųodszychlatwprzeƑwiadczeniuowartoƑci,jakČniesieturystyka,sČgųównym
motorem napħdowym tworzenia i rozwijania produktów turystycznych, które majČ
stađ siħ wizytówkČ gminy lub regionu, przynosiđ wzrost liczby turystów
odwiedzajČcychgminħ,acozatymidzie,przyczyniađsiħdojejrozwoju.
-

tworzenie korzystnego klimatu dla rozwoju lokalnej przedsiħbiorczoƑci turystycznej
orazwspieranienapųywuinwestycjiturystycznychzzewnČtrz.

2) zadania o charakterze ogólnogminnym, wpųywajČce na moǏliwoƑci rozwoju turystyki,
doktórychzaliczasiħ:
-

gospodarowanieprzestrzeniČizapewnienieųaduprzestrzennego–zwykorzystaniem
przez samorzČd narzħdzi (instrumentów) planistycznych w postaci aktów prawnych:
planów lub programów uchwalanych przez radħ gminy. Do gųównych dokumentów
planistycznych naleǏČ miħdzy innymi: studium uwarunkowaŷ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, strategia rozwoju gminy, a takǏe programy zrównowaǏonego
rozwojuiochronyƑrodowiska.
Planowanie przestrzenne jest niezbħdne, jeƑli gmina chce zapewniđ turystom
optymalne warunki wypoczynku, korzyƑci dla miejscowej ludnoƑci i lokalnej
gospodarki oraz jak najmniejsze straty w Ƒrodowisku przyrodniczym. Jest to o tyle
konieczne,iǏturystykamawymiarprzestrzenny,dlategopowinnabyđdostosowana
dospecyfikiobszaru,wktórymsiħrozwija.
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Dobrze opracowana strategia rozwoju moǏe znaczČco uųatwiđ proces aktywizacji
turystycznejgminy,dajebowiemodpowiedǍnapodstawowepytanieomiejsceirolħ
turystykiwgospodarcegminywprzyszųoƑci.Wwieluprzypadkachstrategiarozwoju
gminystanowipierwszykrokwzakresieplanowaniastrategicznegorozwojuturystyki.
Czħstoprzyczyniasiħdopowstaniakompleksowych,odrħbnychopracowaŷwpostaci
strategii lub programów rozwoju funkcji turystycznej jako istotnej dziedziny
gospodarki.
-

ochronaƑrodowiska(dbanieojakoƑđprzyrodniczychzasobówturystycznych);

-

rozwój infrastruktury technicznej i spoųecznej (m.in. zapewnienie odpowiedniego
poziomuusųugsanitarnych);

-

rozwój infrastruktury komunikacyjnej (uųatwia dotarcie do atrakcyjnych turystycznie
miejscnatereniegminy);

-

dziaųalnoƑđ kulturalna oraz kultura fizyczna i sport (jako element produktu
turystycznegogminy);

-

zapewnieniebezpieczeŷstwaiporzČdkupublicznego.

3) zadanianaųoǏonenagminynamocyaktówprawnychczyli:
-

obowiČzek prowadzenia ewidencji obiektów noclegowych niepodlegajČcych
kategoryzacji (pól biwakowych i innych obiektów ƑwiadczČcych usųugi hotelowe),
wynikajČcyzustawyousųugachturystycznych;

-

zapewnieniebezpieczeŷstwawszystkimosobom,któreprzebywajČnatereniegminy
w celach turystycznych, ze szczególnym uwzglħdnieniem celów wymienionych
w rozporzČdzeniu Rady Ministrów w sprawie okreƑlenia warunków bezpieczeŷstwa
osób przebywajČcych w górach, pųywajČcych, kČpiČcych siħ i uprawiajČcych sporty
wodne.
GminypodejmujČcdziaųaniazwiČzanezrozwojemturystyki,powinnywspóųpracowađ

zwielomapartnerami,gdyǏdziaųaniarozproszone,nieskoordynowaneokazujČsiħwdųuǏszej
perspektywie czasowej nieskuteczne. Wųadze lokalne, zarzČd gospodarczy, podmioty
dziaųajČce w lokalnej branǏy turystycznej, organizacje i stowarzyszenia spoųeczne,
przedsiħbiorcyorazinnejednostkizainteresowanerozwojemturystykidziħkiųČczeniuswoich
doƑwiadczeŷ, programów dziaųania oraz Ƒrodków finansowych mogČ skuteczniej kreowađ
lokalnyproduktturystycznyorazpromowađgowkrajuizagranicČ.
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TworzenieirozwójproduktówturystycznychwgminachnadbuǏaŷskich

Warto przyjrzeđ siħ dziaųaniom podejmowanym przez wųadze publiczne i lokalne
organizacje turystyczne majČcym na celu kreowanie i promocjħ turystyki poprzez produkty
turystyczne w analizowanym regionie i dowiedzieđ siħ, czy dziaųania te sČ efektywne, czy
przynoszČ wymierne korzyƑci gminom i zamieszkujČcym je ludziom oraz czy zachħcajČ
potencjalnychturystówdoodwiedzeniadanychgmin.
Gminy nadbuǏaŷskie to 39 gmin poųoǏonych w Polsce ƑrodkowoͲwschodniej,
na obszarze trzech województw: podlaskiego (5 gmin), mazowieckiego (18 gmin)
i lubelskiego (16 gmin) nad rzekČ Bug. Do analizy i oceny dziaųaŷ wspierajČcych rozwój
turystyki podejmowanych przez samorzČdy lokalne i pozarzČdowe organizacje turystyczne
wybrano samorzČdy i organizacje dziaųajČce na terenie 8 gmin poųoǏonych na terenie
Poųudniowego Podlasia – krainy geograficznoͲhistorycznej Polski ƑrodkowoͲwschodniej,
tj. na gminy: Janów Podlaski, Konstantynów, Sarnaki, Platerów, Korczew, Mielnik,
SiemiatyczeiDrohiczyn.
Gminy te leǏČ na obszarze najbardziej na poųudnie wysuniħtej czħƑci historycznego
Podlasia,któryjakoregionpogranicznycharakteryzujesiħbogatČhistoriČ,mieszankČkultur
i religii oraz jednym z najlepiej zachowanych naturalnych krajobrazów w Polsce. W ciČgu
wieków tereny, na którym leǏČ omawiane gminy, naleǏaųy do Mazowsza, Podlasia,
województwalubelskiego,RusiKijowskiejiWielkiegoKsiħstwaLitewskiego.Graniceulegaųy
przesuniħciu,aoterenyspornetrwaųyzaciħtewalki.DlategodzisiajmoǏnanaobszarzetych
gmin odnaleǍđ liczne pamiČtki przeszųoƑci w postaci cmentarzy róǏnych wyznaŷ (katolickie,
unickie, prawosųawne, tatarskie oraz tajemnicze „kamienne baby”), cerkwi (Tokary,
Drohiczyn), koƑcioųów (Mielnik, Drohiczyn, Janów Podlaski), paųaców (Janów Podlaski,
Konstantynów, Korczew), schronów wojskowych („Linia Moųotowa”). Dolina Bugu naleǏy
dojednegozwaǏniejszychkompleksówkrajobrazunaturalnegowstrefienizin,aunikatowe
zbiorowiska roƑlinne, które moǏna znaleǍđ na tym obszarze, chronione sČ w parkach
krajobrazowych: Parku Krajobrazowym „Podlaski Przeųom Bugu” i NadbuǏaŷskim Parku
Krajobrazowym.
Wsparcierozwojuturystykiipromocjiturystycznejprzezwųadzelokalnewtymmaųo
atrakcyjnym pod wzglħdem gospodarczym, lecz niezwykle atrakcyjnym pod wzglħdem
turystycznym terenie jest niezwykle waǏne i wymaga zaangaǏowania nie tylko w zakresie
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projektowania i realizacji planów rozwoju turystycznego, ale takǏe wspóųpracy
zmieszkaŷcamiilokalnymiprzedsiħbiorcamiturystycznymi.
Badania, które zostaųy przeprowadzone wƑród 8 przedstawicieli samorzČdów
terytorialnych (gminy: Janów Podlaski, Konstantynów, Sarnaki, Platerów, Korczew, Mielnik,
Siemiatycze,Drohiczyn)i1przedstawicielaorganizacjipozarzČdowych(prezesNadbuǏaŷskiej
LokalnejOrganizacjiTurystycznej),pozwoliųynazebranienastħpujČcychspostrzeǏeŷ:
-

Gminy oraz organizacje pozarzČdowe znajČ swoje walory turystyczne, wiedzČ,
na jakich atrakcjach powinny opierađ ofertħ dla potencjalnych turystów oraz majČ
rozeznanie w problemach zwiČzanych z infrastrukturČ wspomagajČcČ rozwój
turystyki.

-

Gminy nadbuǏaŷskie nie prowadzČ analizy ruchu turystycznego i analiz dotyczČcych
stanu turystyki w gminie. Takie analizy sČ prowadzone przez NadbuǏaŷskČ LokalnČ
Organizacjħ TurystycznČ, lecz dotyczČ one wszystkich gmin nadbuǏaŷskich,
co utrudnia poszczególnym gminom wychwycenie najwaǏniejszych dla nich
informacji.

-

Nie we wszystkich gminach istnieje wydzielone stanowisko zajmujČce siħ realizacjČ
zadaŷ z zakresu turystyki i nie wszystkie gminy posiadajČ odpowiednie dokumenty
planistycznewspomagajČcerozwójturystyki.Organizacja,którejcelemjestpromocja
dziedzictwa kulturowego Dorzecza Bugu, posiada liczne dokumenty planistyczne,
przyczyniajČce siħ do rozwoju turystyki w regionie np. „Program Kreacji Marki
iProduktuTurystycznegoRegionuGminDorzeczaNadbuǏaŷskiego”.

-

Rzadko która gmina podejmuje konkretne dziaųania wspierajČce lokalnČ
przedsiħbiorczoƑđ turystycznČ. NajczħƑciej gminy ograniczajČ siħ do promocji
iorganizacjiimprezkulturalnych,atakǏepodejmowaniaodpowiednichuchwaų.NLOT
prowadzi aktywnČ dziaųalnoƑđ na rzecz poprawy infrastruktury turystycznej, tworzy
lokalny system informacji turystycznej promujČcy produkt turystyczny regionu,
tworzy strategie rozwoju turystyki, organizuje szkolenia i doradztwo z zakresu
turystykiorazorganizujeipomagaworganizacjiimprezkulturalnychiturystycznych.

-

Gminy w niewielkim zakresie wspóųpracujČ z organizacjami pozarzČdowymi
dziaųajČcymi na terenie gminy w zakresie realizowania zadaŷ z zakresu turystyki.
CzħstogminyniewiedzČ,czywgminieistniejČtakieorganizacje.
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-

Gminy rzadko tworzČ lub uczestniczČ w tworzeniu produktów turystycznych,
a te, które to robiČ, nie prowadzČ analiz dotyczČcych popularnoƑci i korzyƑci
zprzygotowanychproduktów.

-

WszystkiegminypodejmujČdziaųaniawsferzepromocjiturystycznej,jednakstosujČ
one ograniczonČ liczbħ narzħdzi promocyjnych, a jedynym instrumentem
wykorzystywanym powszechnie jest strona internetowa. Gminy sČ Ƒwiadome,
iǏefektywnoƑđichdziaųaŷpromocyjnychjestniewystarczajČca.

-

W gminach wystħpujČ liczne bariery utrudniajČce tworzenie i rozwój produktów
turystycznych. SČ to przede wszystkim: braki w infrastrukturze turystycznej
i paraturystycznej, maųo zróǏnicowana i uboga oferta turystyczna, brak markowych
produktów turystycznych, brak zintegrowanego systemu informacji turystycznej
ipromocji,brakwypracowanegosystemuwspóųpracyikoordynacjidziaųaŷzzakresu
turystyki,kulturyisportuorazsilnakonkurencjazestronyregionówsČsiednich.


Podsumowanie

Tworzenie i rozwijanie produktów turystycznych na poziomie lokalnym wymaga
zaangaǏowania nie tylko samorzČdów lokalnych, ale takǏe mieszkaŷców danego terenu.
Wspólne dziaųanie w zakresie planowania, wdraǏania, kontrolowania i promocji nowych
produktów turystycznych, podejmowane przez wųadze lokalne, organizacje pozarzČdowe,
przedstawicielilokalnejbranǏyturystycznejimieszkaŷcówregionu,zpewnoƑciČprzyczynisiħ
do powstania atrakcyjnej oferty turystycznej „lokalnych ojczyzn”, adekwatnych
do wspóųczesnych potrzeb turysty. Badania, które przeprowadzono wƑród mieszkaŷców
8 gmin nadbuǏaŷskich, pomogųy oceniđ dziaųania samorzČdów terytorialnych i organizacji
pozarzČdowychipozwoliųynasformuųowanienastħpujČcychwniosków:
1. Wyniki przeprowadzonych badaŷ nie potwierdzajČ zaųoǏonej hipotezy, Ǐe wųadze
samorzČdowe i pozarzČdowe posiadajČ jedynie ogólnČ wiedzħ dotyczČca
atrakcyjnoƑci turystycznej gmin nadbuǏaŷskich. Zarówno wųadze lokalne, jak
i przedstawiciele organizacji pozarzČdowych, posiadajČ duǏy zasób wiedzy na temat
atrakcyjnoƑciturystycznejswoichgmin.PotrafiČwskazađtewaloryturystyczne,które
stanowiČopopularnoƑcidanejgminywƑródturystówizdajČsobiesprawħzesųabych
stron, jakimi sČ obiekty infrastruktury turystycznej i paraturystycznej. Opinie
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przedstawicieli samorzČdów lokalnych i organizacji pozarzČdowych zbiegajČ siħ
z opiniami mieszkaŷców regionu na temat najwaǏniejszych walorów turystycznych
gmin nadbuǏaŷskich, które powinny stanowiđ podstawħ atrakcyjnej oferty
turystycznejtegoregionu.
2. Lokalne wųadze samorzČdowe nie prowadzČ analizy gospodarki turystycznej
w gminach nadbuǏaŷskich. Wųadze nie tylko nie wiedzČ nic na temat liczby miejsc
noclegowych, ale takǏe nie monitorujČ ruchu turystycznego w swoim regionie.
Co wiħcej, gminy nie przeprowadzajČ badaŷ ankietowych wƑród turystów, które
mogųybyudoskonaliđofertħturystycznČregionu.
3. SamorzČd lokalny podejmuje znikome dziaųania bezpoƑrednio podporzČdkowane
sferzeturystyki,którezmierzaųybydojejrozwoju.GminynieposiadajČdokumentów
planistycznych z zakresu turystyki, a co za tym idzie wszelkie sprawy zwiČzane
z turystykČ sČ lekcewaǏone. Organizacje pozarzČdowe posiadajČ strategie rozwoju
turystyki na danym obszarze, jednak istniejČ dwa czynniki hamujČce ich dziaųania:
pierwszymjestniechħđwųadzgminnychdopodejmowaniadziaųaŷzzakresuturystyki,
brak „tradycji turystycznych” tj. brak „myƑlenia turystycznego”, wspóųpracy
wewnČtrzregionalnej ikoordynacji w dziedzinie kultury i turystyki oraz niski poziom
ƑwiadomoƑci turystycznej, drugim: organizacje dziaųajČce na tym obszarze powstaųy
niedawno, a realizowane przez nie programy sČ planami dųugookresowymi, dlatego
nawidocznewynikitrzebabħdziepoczekađkilkalat.
4. Gminy nadbuǏaŷskie Poųudniowego Podlasia charakteryzujČ siħ wielkim bogactwem
przyrodniczym i kulturowym. Nie funkcjonuje tam Ǐaden wiħkszy oƑrodek
przemysųowy,dziħkiczemusČtoterenystosunkowoczyste.Dwaparkikrajobrazowe,
13 rezerwatów przyrody, zabytkowe parki i rzeka Bug sprzyjajČ rozwijaniu w tym
regionie róǏnorodnych form turystyki aktywnej i zapewniajČ cechy krajobrazu
niezbħdne do wypoczynku. ZróǏnicowanie kulturowe wyróǏnia gminy nadbuǏaŷskie
spoƑród innych regionów Polski. Liczne zabytki architektoniczne ƑwiadczČ o bogatej
historii. ChociaǏ gminy te dysponujČ tak bogatČ oferta turystycznČ, pozostaje ona
ciČgle niewykorzystana. Konieczne jest uzupeųnienie podstawowych walorów przez
odpowiednieinwestycjewinfrastrukturħturystycznČ(bazħnoclegowČ,gastronomiħi
infrastrukturħ transportowČ), które obecnie sČ oceniane negatywnie zarówno przez
wųadze lokalne, jak i mieszkaŷców gmin nadbuǏaŷskich. Oferta turystyczna tego
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regionupowinnazostađdoprecyzowana,tj.wųadzegminnepowinnyskierowađjČdo
odpowiedniegosegmenturynku.
5. Lokalne wųadze samorzČdowe rzadko podejmujČ konkretne dziaųania wspierajČce
lokalnČ przedsiħbiorczoƑđ turystycznČ. NajczħƑciej ograniczajČ swoje dziaųania do
promocjiturystycznejiorganizacjiwydarzeŷsportowoͲkulturalnych.MimoiǏwųadze
samorzČdowezdajČsobiesprawħ,ǏeefektywnoƑđichdziaųaŷjestniewystarczajČca,
nie czyniČ nic, aby jČ poprawiđ. Organizacja pozarzČdowa podejmuje szeroko
zakrojone dziaųania majČce na celu wykreowanie i upowszechnienie wizerunku
obszarudorzeczaBugujakoregionuatrakcyjnegoturystyczniewkrajuizagranicČ.
6. TakǏe mieszkaŷcy gmin nadbuǏaŷskich wskazujČ na niedociČgniħcia wųadz lokalnych
w zakresie turystyki. Brak dziaųaŷ wspierajČcych lokalnČ przedsiħbiorczoƑđ
turystycznČ, brak spotkaŷ wųadz gminnych z lokalnymi przedsiħbiorcami
turystycznymi, brak wspóųpracy z wųaƑcicielami obiektów turystycznych
i gastronomicznych przy promocji atrakcji turystycznych gmin to najpowaǏniejsze
zzarzutów.
7. Produkty turystyczne gmin nadbuǏaŷskich sČ maųo popularne wƑród mieszkaŷców
regionu. Wyniki przeprowadzonych badaŷ pozwalajČ stwierdziđ, iǏ lokalne produkty
turystyczne znane sČ tylko w „swojej” gminie i ewentualnie gminach sČsiednich.
BadaniapokazaųytakǏetakiesytuacje,kiedynawetmieszkaŷcydanejgminynieznali
produktu turystycznego, który w tej gminie miaų miejsce. Produkty turystyczne
stworzoneprzezorganizacjepozarzČdowČsČwpoczČtkowejfazierozwoju.
8. MieszkaŷcybadanegoobszaruwskazalinaniedociČgniħciawųadzlokalnychwzakresie
promocji turystycznej. Dziaųania promocyjne podejmowane przez gminy powinny
zostađ zaplanowane i zintensyfikowane. Wųadze powinny rozszerzyđ wachlarz
instrumentów promocyjnych i skierowađ je do wiħkszego grona odbiorców, a takǏe
zadbađ, aby promocja przeprowadzona byųa w sposób profesjonalny i przy
wspóųpracy z podmiotami gospodarczymi i organizacjami pozarzČdowymi, aby
przyczyniđsiħdotrwaųejpoprawywizerunkuregionu.
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Wprowadzenie

WzrostgospodarczyopartynaeksporciewokreƑlonychprzypadkachmoǏestanowiđ
fundamentszybkiegowzrostudobrobytu.Przykųadwielupaŷstwwskazuje,iǏkonsekwentnie
realizowana polityka rozwoju proeksportowego pozwala na dokonanie ogromnego skoku
jakoƑciowego w rozwoju gospodarczym w przeciČgu Ǐycia jednego pokolenia. Skok ten
moǏliwy jest pod warunkiem przyjħcia i konsekwentnego stosowania zaleceŷ oraz
instrumentów polityki proeksportowej. Polityka ta stanowi odmianħ polityki gospodarczej
iobejmujecaųespektruminstrumentówoddziaųywanianagospodarkħ.
Jednym z instrumentów polityki proeksportowej, jest wsparcie promocyjnoͲ
informacyjne eksportu, okreƑlane równieǏ mianem promocji eksportu. W sytuacji
zaostrzajČcej siħ konkurencji na rynku globalnym oraz postħpujČcej liberalizacji
w miħdzynarodowych obrotach gospodarczych, jaki i z uwagi na postħpujČce procesy
integracji gospodarczej w wielu regionach Ƒwiata, wsparcie o charakterze promocyjnym
nabieraszczególnegoznaczenianatleinnychinstrumentówpolitykiproeksportowej.Dzieje
siħ tak z uwagi na fakt, iǏ instrument ten, w przeciwieŷstwie do wielu o charakterze
fiskalnym i taryfowym, pozostaje zgodny z reguųami okreƑlanymi przez GATT/WTO oraz
regionalneugrupowaniaintegracyjne.

Cele,tezyorazmetodykapracy

Z uwagi na znaczenie polityki proeksportowej jako istotnej determinanty wzrostu
gospodarczegoorazrosnČcČrolħpromocjigospodarczejjakoinstrumentutejǏepolityki,jak
równieǏzuwaginadųugČiciČgųČpraktykħstosowaniategoinstrumentuprzezpolskiewųadze
gospodarcze,autoruznaų,iǏinstrumentwsparciapromocyjnoͲinformacyjnegoeksportuoraz
zwiČzana z nim polska polityka proeksportowa stanowiČ interesujČcy, aktualny i istotny
obszar badawczy. Przy czym tematyka ta wciČǏ pozostaje, w duǏej mierze, poza obszarem
zainteresowaŷpolskichekonomistów,nierozpoznana,pozostawiajČcduǏepoledlawųasnych
badaŷidociekaŷ.
W Polsce promocja gospodarcza stanowi domenħ dziaųalnoƑci Ministra Gospodarki.
PoniewaǏ jest to dziaųalnoƑđ realizowana przede wszystkim za granicČ, naturalnČ
konsekwencjČ tego faktu jest, iǏ kluczowČ rolħ, przynajmniej jako podmiot wykonawczy
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dziaųaŷ promocyjnych, powinny odgrywađ jednostki administracyjne ulokowane za granicČ,
podlegajČce Ministerstwu Gospodarki. Obecnie jednostkami takimi sČ Wydziaųy Promocji
HandluiInwestycjiprzyAmbasadachRP(WPHiI).
Zastanowiđ siħ naleǏy, czy w ramach obecnie funkcjonujČcych rozwiČzaŷ
organizacyjnych polskiej administracji publicznej Wydziaųy te odgrywajČ w rzeczywistoƑci
istotnČrolħ?OcenaroliWydziaųówPromocjiHandluiInwestycjiwewspieraniupromocyjnoͲ
informacyjnymeksportuPolski,stanowipodstawowycelniniejszejpracy.
RealizacjicelugųównegopracyposųuǏyrealizacjanastħpujČcychcelówszczegóųowych:
1. OkreƑlenieczywPolscerealizowanajestpolitykaproeksportowa;
2. Peųnerozpoznanieinstrumentariumpolskiejpolitykiproeksportowej;
3. Zidentyfikowanie podziaųu kompetencji, pomiħdzy podmioty realizujČce zadania
z zakresu wsparcia promocyjnoͲinformacyjnego eksportu oraz rozpoznanie czy
podziaųtendokonanyjestwsposóboptymalny;
4. Wskazanie Ǎródeų orazwielkoƑci finansowania wsparcia promocyjnoͲinformacyjnego
polskiego eksportu oraz okreƑlenie czy podziaų Ƒrodków na ten cel ma charakter
optymalny;
5. Ocena, czy dziaųalnoƑđ z zakresu promocji gospodarczej jest skutecznie realizowana
przezWydziaųyPromocjiHandluiInwestycjiwramachpowierzonychzadaŷ.
Na podstawie lektury pozycji zwartych, artykuųów prasowych i publikowanych
w Internecie, oraz rzČdowych programów gospodarczych dotyczČcych polskiej polityki
proeksportowej,jakrównieǏnapodstawiewųasnychdoƑwiadczeŷnabytychpodczaspraktyki
na Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji w Londynie, w niniejszej pracy postawiono
nastħpujČcetezy:
1. Polska nie wykorzystuje w peųni moǏliwoƑci jakie oferuje instrument polityki
proeksportowej:wsparciepromocyjnoͲinformacyjne(promocjagospodarcza);
2. System promocji gospodarczej w Polsce jest niedofinansowany oraz istniejČ bųħdy
wjegoorganizacji,obniǏajČcejegowydajnoƑđ;
3. System organizacji pracy Wydziaųów Promocji Handlu i Inwestycji zawiera liczne
bųħdy,obniǏajČcejegowydajnoƑđ;
4. W ciČgu ostatnich lat podejmowane sČ wysiųki majČce na celu poprawħ
funkcjonowania systemu wsparcia promocyjnoͲinformacyjnego realizowanego przez
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zagraniczne placówki ekonomicznoͲhandlowe. Wysiųki te nie przekųadajČ siħ jednak
napoprawħjakoƑcioferowanegowsparcia.
DlapracyprzyjħtocezurħczasowČ1991Ͳ2008.Dobórwskazanegozakresuczasowego
ma na celu uchwycenie perspektywy historycznej oraz umoǏliwia dynamicznČ analizħ
badanejproblematyki.JakopierwszyuwzglħdnionywrozwaǏaniachprzyjħtorok1991,gdyǏ
wųaƑnie w tym roku miaųo miejscewydzielenie z budǏetupaŷstwa tzw. funduszu promocji.
ZtegofunduszufinansowanajestdziaųalnoƑđpromocyjnoͲinformacyjna.
Jako podstawowe metody badawcze w pracy zastosowano analizħ dedukcyjnČ
literaturyidokumentów,statystycznČanalizħdanych,jakrównieǏwywiad.
W pracy wykorzystano przede wszystkim krajowe pozycje zwarte, raporty,
dokumenty i programy rzČdowe, artykuųy publikowane w dziennikach i periodykach oraz
materiaųypublikowanewInternecie.

Politykiproeksportowaideterminantyjejstosowania

Polityka proeksportowa bħdČca Ƒwiadomym oddziaųywaniem na sferħ produkcji,
importu

oraz

konsumpcji

krajowej

stanowi

odmianħ

polityki

gospodarczej

o interwencjonistycznym zabarwieniu. Jako podstawowy cel tej polityki wskazađ moǏna
uzyskaniedodatkowegowzrostugospodarczegopoprzezwzrosteksportu.Wramachpolityki
proeksportowej wųadza gospodarcza dČǏy do wspierania potencjaųu eksportowego kraju,
przeksztaųcenie

produkcji

eksportowalnej

w

eksportowanČ

oraz

oddziaųuje

na dųugookresowy wzrost sektora eksportowego w gospodarce. Podstawowa przesųanka
o koniecznoƑci stosowania polityki proeksportowej wynika z teorii zakųóceŷ Bhagwatiego.
Wynikazniej,iǏdomomentu,wktórymnienastČpipeųnaliberalizacjamiħdzynarodowych
obrotówgospodarczych,krajowieksporterzypozbawienipomocypaŷstwawpostacipolityki
proeksportowej,skazanisČnadyskryminacjħnarynkuƑwiatowym.
Stosowanie polityki proeksportowej wymaga otwarcia rynku na import. Nie jest
moǏliwym jednoczesne stosowanie polityki antyimportowej oraz proeksportowej. JednakǏe
pomimo

ekonomicznej

nieefektywnoƑci

strategii

substytucji

importu

(strategii

antyimportowej), jest ona chħtnie stosowana przez liczne kraje, z uwagi na obiektywnČ
ųatwoƑđjejwdroǏeniawporównaniudostrategiiproeksportowej,jakizuwaginamoǏliwoƑđ
uzyskanianatychmiastowychrezultatów.
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Politykaproeksportowaawzrostgospodarczy.Instrumentariumpolitykiproeksportowej

Eksport, bħdČcy czynnikiem popytotwórczym, skorelowany jest dodatnio
ze wzrostem gospodarczym. ZwiČzek miħdzy zmianČ wielkoƑci eksportu a zmianČproduktu
krajowegoilustrujemnoǏnikhandluzagranicznego.Wskazujeon,iǏwzrostPKBuruchomiony
przez wzrost eksportu bħdzie tym wiħkszy im mniejsza jest w spoųeczeŷstwie kraŷcowa
psychologiczna skųonnoƑđ do oszczħdzania oraz do importu. Dodatkowy przyrost PKB
na skutek wzrostu eksportu nastČpi w przypadku zaistnienia sytuacji bariery importu lub
niedostatecznego popytu krajowego. Polityka proeksportowa wiČǏe siħ jednak równieǏ
zzagroǏeniami,gdyǏprowadzonawsposóbforsownymoǏeskutkowađwywozembogactwa
narodowego za granicħ, pauperyzacjČ spoųeczeŷstwa oraz wystČpieniem zjawiska wzrostu
zuboǏajČcego.
Warunkiem koniecznym do uzyskania przyspieszonego wzrostu gospodarczego
poprzezrozwójproeksportowykrajukoniecznejestposiadanieorazstosowanieprzezwųadzħ
gospodarczČ odpowiedniego instrumentarium, odnoszČcego siħ do polityki handlowej,
kursowej,fiskalnej,przemysųowejmonetarnejorazinnychpolitykgospodarczych.Wramach
samej polityki handlowej wskazađ moǏna licznČ grupħ narzħdzi odnoszČcych siħ w sposób
poƑredni lub bezpoƑredni do administrowania eksportem i wpųywania na jego wzrost.
WiħkszoƑđ z tych instrumentów ma charakter subwencjonowania eksportu. Zaznaczyđ
naleǏy,iǏbezpoƑrednieformysubwencjiorazdumpingzabronionesČprzezmiħdzynarodowe
umowy gospodarcze, co ogranicza zakres i moǏliwoƑci ich stosowania. Promocja eksportu
stanowiČcapoƑredniinstrumentwsparciapozbawionajesttejwady.

Wsparciepromocyjnoinformacyjnejakoinstrumentpolskiejpolitykiproeksportowej
W Polsce potrzeba stosowania instrumentu wsparcia promocyjnoͲinformacyjnego
eksportupojawiųasiħnapoczČtkulatdziewiħđdziesiČtychwrazzgųħbokimiprzeobraǏeniami
gospodarczymi. Na skutek liberalizacji zasad prowadzenia handlu zagranicznego, nastČpių
gwaųtownywzrostobecnoƑcipolskichprzedsiħbiorcównarynkachzagranicznych.Wzrostowi
wolumenu obrotów handlowych z zagranicČ towarzyszyųo opracowanie i wdroǏenie
kolejnych Ƒredniookresowych, rzČdowych programów gospodarczych, o charakterze
proeksportowym.WprogramachtychuwzglħdnianoróǏneinstrumentywspieraniaeksportu,
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z tym, Ǐe naleǏy zauwaǏyđ, iǏ promocja eksportu byųa elementem obecnym w kaǏdym
zprogramów.WrazzopracowywaniemkolejnychprogramówdostrzecmoǏnanasilajČcesiħ,
odnoszČcesiħdotychǏeprogramów,negatywnezjawiska.Kolejneprogramyopracowywane
byųy w sposób coraz to bardziej zachowawczy, nie zakųadaųy spójnej i konsekwentnie
realizowanej polityki proeksportowej. WskazujČc wyraǍnie na brak wizji takiej polityki
ukolejnychekiprzČdowychoraznapostrzeganiekwestiiwsparciaeksportujakocorazmniej
istotnych.OgraniczeniuulegųorównieǏspektruminstrumentówtejǏepolityki,zamykajČcsiħ
w ostatnim z programów jedynie do kwestii wsparcia promocyjnoͲinformacyjnego oraz
finansowegoeksportu.Wdodatkuprogramyprzygotowywanebyųywsposóbcorazbardziej
niedbaųy pod wzglħdem merytorycznym, jak równieǏ coraz mniejszČ wagħ przykųadano
do realizacji zakųadanych w programach postulatów. Mimo postanowieŷ zapisanych
w kolejnych programach nie udaųo do tej pory powoųađ rzČdowej agencji odpowiedzialnej
za promocjħ handlu i inwestycji jak równieǏ dokonađ rzeczywistej koncentracji Ƒrodków
na dziaųalnoƑđ promocyjnČ na wybranych rynkach. Postulaty i dziaųania zawarte
w programach majČ czħsto charakter ogólny, intencjonalny, autonomiczny wobec innych
dziaųaŷ zawartych w programie. Brakuje okreƑlenia Ǎródeų finansowania poszczególnych
dziaųaŷ oraz wskazania podmiotów odpowiadajČcych za ich realizacjħ. Co wiħcej brakuje
równieǏ okreƑlenia zasad monitoringu realizacji programów oraz mechanizmów oceny ich
skutecznoƑci. Nierzetelne podejƑcie do zagadnieŷ polityki proeksportowej ma pewne
obiektywne

podstawy.

Akcesja

Polski

do

Unii

Europejskiej

oraz

obecnoƑđ

w miħdzynarodowych organizacjach gospodarczych ograniczajČ stosowanie licznych
instrumentów polityki proeksportowej, zdecydowana wiħkszoƑđ polskiej wymiany
zzagranicČ,realizowanajestnawspólnotowymrynkuprzezconiestanowieksportusensu
stricto. RównieǏ wysokie Ƒrednioroczne tempo wzrostu eksportu oraz znaczny odsetek
korporacji miħdzynarodowych wƑród przedsiħbiorstw eksportujČcych dodatkowo wpųywajČ
na mniejsze zainteresowanie wųadzy gospodarczej, prowadzeniem aktywnej polityki
proeksportowej.
WskazaneuchybieniawrzČdowychprogramachrozwojuproeksportowego,skųaniajČ
Ƒrodowisko eksporterów do poddania w wČtpliwoƑđ fakt, iǏ w Polsce realizowana jest
jakakolwiekpolitykaproeksportowa.
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SystempromocjigospodarczejwPolsce

W ramach obecnej polityki proeksportowej paŷstwa realizowane sČ jedynie dwa
obszary wsparcia przedsiħbiorstw eksportujČcych: wsparcie finansowe oraz promocyjnoͲ
informacyjne.PolskisystempromocjieksportuobejmujeszerokizestawƑrodkówinarzħdzi,
nie odbiegajČcy zasadniczo od funkcjonujČcego w pozostaųych krajach Unii Europejskiej.
Z tego powodu postawionČ przez autora tezħ o niepeųnym wykorzystaniu przez Polskħ
moǏliwoƑci oferowanych w ramach instrumentu wsparcia promocyjnoͲinformacyjnego
naleǏy uznađ za niesųusznČ, a sųaboƑci tegoǏ systemu naleǏy upatrywađ w innych jego
obszarach.
Dziaųaniazzakresupromocjigospodarczejiwsparciainformacyjnegoprzedsiħbiorstw
prowadzone sČ przez caųy szereg róǏnych instytucji, agencji i organizacji publicznych oraz
prywatnych. Jako podstawowČ instytucjħ w tym zakresie naleǏaųoby wskazađ Ministerstwo
Gospodarki, jednakǏe z powodu nie przejrzystego podziaųu kompetencji oraz mnogoƑci
podmiotów,MinisterstwoniejestwstaniepodjČđsiħkoordynacjidziaųalnoƑcipromocyjnej.
Powoųana w tym celu Rada Promocji przy Prezesie Rady Ministrów równieǏ nie speųnia
pokųadanych w niej oczekiwaŷ. Brak jasno okreƑlonych zadaŷ oraz koordynacji w zakresie
dziaųaŷ promocyjnych stanowi bodaj najwiħkszČ sųaboƑđ polskiego systemu promocji
gospodarczej i wsparcia informacyjnego eksportu. Wadħ ciČgnČcČ za sobČ wiele
negatywnychimplikacji,uniemoǏliwiaonaosiČgniħcieefektusynergiidziaųaŷpromocyjnych,
przyczynia siħ do rozdrobnienia przeznaczanychna te dziaųania Ƒrodków oraz uniemoǏliwia
wykreowaniespójnegoprzekazupromocyjnegowobeczagranicy.Brakkoordynacjisystemu
promocji stanowi powaǏny bųČd w jego organizacji i w sposób wymierny obniǏa jego
wydajnoƑđ. _rodki przekazywane na fundusz promocji od wielu lat pozostajČ na staųym
poziomie, nieadekwatnie niskim w stosunku do potrzeb. Uznađ za prawdziwČ naleǏy tezħ
oniedofinansowaniuorazbųħdnejorganizacjipolskiegosystemuwsparciaeksportu.

System promocji gospodarczej realizowany przez zagraniczne placówki ekonomicznoͲ
handlowe
Jednym z podmiotów, realizujČcym zadania z zakresu promocji gospodarczej,
sČ zagraniczne placówki ekonomicznoͲhandlowe podlegajČce Ministrowi Gospodarki.
PoniewaǏ promocja gospodarcza realizowana jest przede wszystkim za granicČ, placówki
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powinny odgrywađ istotnČ rolħ w realizacji celów i zadaŷ promocji gospodarczej.
Teoretycznie istotna rola placówek nie przekųada siħ na rzeczywisty podziaų zadaŷ oraz
Ƒrodków. Placówki otrzymujČ na dziaųalnoƑđ promocyjnoͲinformacyjnČ niewielki odsetek
ƑrodkówzfunduszupromocjibħdČcegowdyspozycjiMinistraGospodarki.Zdrugiejstrony
znaczne koszty ponoszone sČ na utrzymanie caųej sieci placówek. _wiadczy
tooniewųaƑciwympodzialeƑrodkówwramachsystemupromocjigospodarczejPolski.
Obecnie placówki ekonomicznoͲhandlowe ograniczajČ swojČ dziaųalnoƑđ niemal
wyųČcznie do zadaŷ o charakterze promocyjnym oraz informacyjnym. Fakt ten wynika
zesposobuprowadzeniapolitykiproeksportowejprzezpaŷstwo.JednakǏezauwaǏyđnaleǏy,
iǏ dyplomacja ekonomiczna przedstawia znacznie wiħcej moǏliwych obszarów dziaųalnoƑci
placówek,obejmujČcychzagadnieniamonitoringuprzestrzeganiaumówmiħdzynarodowych,
ochrony przedsiħbiorstw przed nieuczciwČ konkurencjČ, jak równieǏ dbanie o bilateralne
stosunki handlowe pomiħdzy PolskČ a danym krajem. Polska nie wykorzystuje w peųni
moǏliwoƑciplacówekzagranicznychprzyrealizacjicelówzagranicznejpolitykigospodarczej.
Przeprowadzone dla potrzeb niniejszej pracy badania zdajČ siħ potwierdzađ tezħ,
iǏ system organizacji pracy placówek obciČǏony jest bųħdami, które wpųywajČ na obniǏenie
efektywnoƑci realizowanego wsparcia promocyjnoͲinformacyjnego. Uznaniowy, oparty
na tradycji,charakter rozdziaųu Ƒrodków do dyspozycji placówek, nie jest wųaƑciwyz uwagi
nabieǏČcepotrzebypromocjigospodarczej.PlacówkipomimolicznychiróǏnorodnychzadaŷ
wųasnych i zleconych, podejmujČ siħ jedynie niewielkiej ich czħƑci, a wiele z realizowanych
zadaŷ ma charakter sporadyczny. Dzieje siħ tak, poniewaǏ nieliczny personel placówek nie
jestwstanieprowadziđdziaųalnoƑcipromocyjnejnaznacznČskalħ,dodatkowowwarunkach
mocno ograniczonych Ƒrodków finansowanych. Przy czym pracownicy obciČǏani
sČ, prawdopodobnie zbħdnČ, pracČ analitycznČ na rzecz polskiej administracji oraz
zasypywani sČ ogromnČ iloƑciČ zapytaŷ od polskich i zagranicznych przedsiħbiorców.
WČtpliwoƑci budzi takǏe jakoƑđ prowadzonych dziaųaŷ i ich dopasowanie do bieǏČcych
potrzebrynkuorazpolskichprzedsiħbiorstweksportujČcych.
Negatywne postrzeganie skutecznoƑci dziaųaŷ polskiej dyplomacji ekonomicznej
zarówno przez Ƒrodowisko eksporterów jak i administracjħ publicznČ, wpųynħųo na próby
reformy organizacji pracy placówek. Dwukrotnie zmieniano zasiħg geograficzny dyplomacji
ekonomicznej, podpisano porozumienia pomiħdzy MSZ a MG majČce na celu
doprecyzowanie niejasnych przepisów kompetencyjnych. Wprowadzono system ankiet
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oceniajČcych pracħ poszczególnych placówek, zaczħto zatrudniađ miejscowych specjalistów
wceluponiesieniajakoƑcioferowanychusųug,opracowanowspólnyportalinternetowydla
wszystkichplacówek.
Pomimo wprowadzenia wskazanych powyǏej zmian, nie moǏna zgodziđ siħ z tezČ,
iǏuzyskanowzrostjakoƑcioferowanegowsparciawobecpolskiegoeksportu.Podjħtepróby
reform nie miaųy charakteru fundamentalnego, dokonano licznych zmian kosmetycznych,
którenieprzekųadajČsiħnaistotnČpoprawħwydolnoƑcicaųegosystemu.Wielezpodjħtych
decyzji z biegiem czasu okazaųo siħ bųħdnych, szczególnie tych dotyczČcych lokalizacji
placówek. Zlikwidowane placówki ulegajČ stopniowemu przywracaniu. Przyjħte
porozumienia nie zaǏegnaųy ostatecznie sporów kompetencyjnych w dziedzinie promocji
gospodarczej. Wiele osób zajmujČcych siħ obecnie zawodowo tematykČ promocji
gospodarczej poddaje w wČtpliwoƑđ zasadnoƑđ przeprowadzonego podziaųu Wydziaųów
EkonomicznoͲHandlowych na Wydziaųy Ekonomiczne oraz Wydziaųy Promocji Handlu
iInwestycji.
WopiniiautoraniejestmoǏliweuzyskanieskokujakoƑciowegowdziedziniewsparcia
promocyjnoͲinformacyjnego,

realizowanego

przez

placówki

zagraniczne,

bez

przeprowadzenia reform o charakterze fundamentalnym. Konieczne jest powoųanie silnej
agencji rzČdowej ds. promocji gospodarczej i podporzČdkowanie jej WPHiI jako oddziaųów
zagranicznych tejǏe agencji. Agencja taka powinna byđ ukierunkowana na wpieranie
krajowegoeksportu,wspieranieBIZwychodzČcychoraznapozyskiwanieBIZ.KroktenwiČzađ
musiaųby siħ z koniecznoƑciČ pozbawienia placówek statusu dyplomatycznego. Równie
istotne jest zwiħkszenie Ƒrodków wydatkowanych na dziaųania promocyjne przy
jednoczesnym przesuniħciu tych Ƒrodków za granicħ. Dodatkowo konieczna jest realna
koncentracja dziaųaŷ promocyjnych (a przez to i Ƒrodków na promocjħ) na wybranych
rynkach, jak równieǏ wprowadzenie odpųatnoƑci za usųugi o charakterze informacyjnym
realizowane przez placówki zagraniczne. Konieczne jest równieǏ wypracowanie
mechanizmówkontrolimerytorycznejpodejmowanychdziaųaŷpromocyjnych.
NawiČzujČc do gųównego celu badawczego pracy naleǏy stwierdziđ, iǏ rola
zagranicznych

placówek

ekonomicznoͲhandlowych

w

realizacji

celów

polityki

proeksportowej paŷstwa jest relatywnie niewielka. Kolejne programy rozwoju
proeksportowegoniewyróǏniaųyroliplacówekwsposóbszczególny.Fakttenprzekųadasiħ
nawielkoƑđfinansowaniadziaųalnoƑciplacówek,którazdajesiħnieproporcjonalnieniewielka
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w stosunku do zadaŷ. Placówki traktowane sČ jako jeden z wielu podmiotów realizujČcych
wsparcie promocyjnoͲinformacyjne, nie podlegajČ szczegóųowej kontroli merytorycznej,
dziaųania zlecane majČ charakter okazjonalny. Zadania wųasne z zakresu promocji
gospodarczejrealizowanesČjakopojedyncze,niepowiČzanezesobČinicjatywy,dlategoteǏ
nie przekųadajČ siħ w sposób istotny na postrzeganie polskiej gospodarki
zagranicČ.

Podsumowanie

W ramach podsumowania warto zastanowiđ siħ nad perspektywami rozwoju
polskiego systemu promocji gospodarczej. AnalizujČc ksztaųtowanie siħ wsparcia
promocyjnoͲinformacyjnego paŷstwa w przyszųoƑci przyjČđ moǏna kontynuacjħ
obserwowanych obecnie trendów tj. decentralizacji promocji eksportu (istotny krok w tym
kierunku stanowiđ bħdzie uruchomienie sieci Centrów Obsųugi Importera i Eksportera,
planowane w najbliǏszym czasie) jak równieǏ wypierania tradycyjnych instrumentów
wsparcia przez te finansowane ze Ƒrodków wspólnotowych. W duǏej mierze na przyszųy
ksztaųtpromocjigospodarczejbħdziemiaųowpųywpostrzeganieeksportujakodeterminanty
wzrostu gospodarczego przez wųadzħ gospodarczČ oraz rola jaka w zwiČzku z tym zostanie
nadanapolskiejpolityceproeksportowej.Kierunkirozwojuwtymzakresieprzedewszystkim
zaleǏeđ bħdČ od zapisów nowej strategii rozwoju proeksportowego pt. „Strategia promocji
gospodarki polskiej 2007Ͳ2015”. Wbrew tytuųowi dokument ten uwzglħdniađ ma znacznie
wiħcej instrumentów polityki proeksportowej niǏ jedynie promocja gospodarcza, lecz
równieǏ m.in. politykħ kursu walutowego, pomoc rozwojowČ czy wsparcie polskich
inwestycji za granicČ. Oznacza to odwrócenie dotychczasowego trendu zawħǏania
instrumentarium

polityki

proeksportowej

w

kolejnych

rzČdowych

programach

gospodarczych. Nowa strategia uwzglħdniađ ma równieǏ gųħbokie zmiany instytucjonalne
worganizacjipolskiegosystemupromocjigospodarczej,szczególniewdziedziniekoordynacji
dziaųaŷ,costanowipozytywnysygnaųnaprzyszųoƑđ.
Nie wiadomo czy w sytuacji kryzysu gospodarczego zapowiadane zmiany, w tym
powoųanie agencji ds. promocji gospodarczej bħdČ miaųy miejsce, czy przez kolejne lata
funkcjonowađ bħdČ przyjħte obecnie rozwiČzania prowizoryczne. MoǏe to wųaƑnie kryzys
stanowi

najwųaƑciwszy

moment

na
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podjħcie

koniecznych

reform.
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PaweųKalinowski36




PozyskiwaniekapitaųuprzezM_PzapoƑrednictwem
rynkuNewConnectorazfunduszyPE/VC37



36

MgrPaweųKalinowski–absolwentWydziaųuEkonomiiUniwersytetuEkonomicznegowPoznaniu,Laureat
NagrodyNarodowegoBankuPolskiegodlanajlepszejpracydotyczČcejpolskiejbankowoƑciifinansówwIII
edycjiKonkursu„TerazPolskaPromocja”.
37
Artykuųpowstaųnapodstawiepracymagisterskiej„PozyskiwaniekapitaųuprzezM_PzapoƑrednictwemrynku
NewConnectifunduszyPE/VC”napisanejpodkierunkiemPaniprof.drhab.WiesųawyPrzybylskiejͲ
KapuƑciŷskiej.PracazdobyųalaurywIIIedycjiKonkursu„TerazPolskaPromocja”.
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Wprowadzenie

Sektor maųych i Ƒrednich przedsiħbiorstw (M_P) ma ogromne znaczenie dla
gospodarki europejskiej. Jest jej motorem napħdowym, a zarazem Ǎródųem innowacyjnoƑci
iprzedsiħbiorczoƑci.OdgrywaznaczČcČrolħwtworzeniumiejscpracyipobudzaniuwzrostu
gospodarczegowkrajachUE.WPolscesektorM_Pstanowi99%wszystkichprzedsiħbiorstw,
wytwarzajČc blisko poųowħ Produktu Krajowego Brutto i zatrudniajČc niemal 70%
pracowników.
JednakǏe, aby innowacyjne projekty mogųy zostađ zrealizowane i odnieƑđ sukces,
potrzebujČfunduszynawprowadzenieichwǏycie.KiedyfinansowaniezwųasnychƑrodków
jest niewystarczajČce, przedsiħbiorcy zmuszeni sČ szukađ zewnħtrznych Ǎródeų kapitaųu.
W infrastrukturze finansowej M_P kredyty bankowe nadal sČ gųównym Ǎródųem
finansowania. Otrzymanie kredytu bankowego na sfinansowanie nowego, innowacyjnego
projektu, który cechuje siħ wysokim ryzykiem i duǏČ niepewnoƑciČ, jest praktycznie
niemoǏliwe. Pozyskanie kapitaųu z pozostaųych tradycyjnych Ǎródeų jest równieǏ znacznie
utrudnione, w szczególnoƑci w obliczu obecnej koniunktury gospodarczej. Pojawia siħ wiħc
luka kapitaųowa, która musi zostađ wypeųniona. StČd konieczne staje siħ poszukiwanie
innych,alternatywnychǍródeųkapitaųu.
UtworzenieprzezGieųdħPapierówWartoƑciowychwWarszawieS.A.(GPW)nowego
Alternatywnego Systemu Obrotu pod nazwČ NewConnect, jak równieǏ coraz wiħksza
aktywnoƑđfunduszyprivateequityiventurecapital(PE/VC)napolskimrynku,stwarzanowČ
szansħdlaM_P.
Celempracybyųaocenaroli,jakČwfinansowaniuM_PogrywajČrynekNewConnect
oraz fundusze PE/VC. Zamierzeniem autora byųo ukazanie w jakim stopniu podaǏ kapitaųu
ze strony rynku NewConnect i funduszy PE/VC zaspokaja popyt zgųaszany przez M_P.
Dokonana zostaųa analiza zaleǏnoƑci pomiħdzy rynkiem private equity i NewConnect oraz
ich wpųyw na ograniczanie luki kapitaųowej w finansowaniu maųych i Ƒrednich
przedsiħbiorstw.
Do przeprowadzenia oceny wpųywu rynku NewConnect oraz funduszy PE/VC
na moǏliwoƑci pozyskania kapitaųu przez M_P wykorzystano metody analizy porównawczej
istatystykiopisowej.
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W pracy wykorzystano zarówno pozycje zwarte, jak i artykuųowe, dotyczČce rynku
privateequityiNewConnect.OdwoųywanosierównieǏdoobowiČzujČcychaktówprawnych.
Pomocne okazaųy siħ takǏe informacje zawarte na stronach internetowych oraz raporty
idanestatystyczneopracowanegųównieprzezInstytutBadaŷnadGospodarkČRynkowČ.

LukakapitaųowaiaktywnoƑđfunduszyprivateequity

NieodųČcznym elementem funkcjonowania M_P jest wystħpowanie zjawiska luki
kapitaųowej, czyli trwaųej nieciČgųoƑci po stronie podaǏowej rynku wyraǏajČcej siħ brakiem
moǏliwoƑcisfinansowaniaprojektówinwestycyjnychzokreƑlonegoprzedziaųuwielkoƑcii/lub
okreƑlonejgrupyprzedsiħbiorców(Tamowicz2007:4).
Wedųug szacunków Ministerstwa Gospodarki wielkoƑđ luki kapitaųowej ksztaųtowaųa
siħwpoprzednichlatachwprzedzialefinansowaniaod0,1Ͳ2mlnzųdo8Ͳ10mlnzų.Wynikaųo
tozwzglħdnejsųaboƑcimaųychfunduszyventurecapitalisystematycznegowzrostuwielkoƑci
pojedynczychinwestycjifunduszyprivateequity.
Od 2007 r. obserwujemy zjawisko przesuwania siħ luki kapitaųowej w górħ,
w kierunku strefy 1,5Ͳ4 mln EUR. Jest to wynik rosnČcego napųywu kapitaųów do funduszy
privateequityorazpojawieniasiħnapolskimrynkukapitaųowymkilkunowychǍródeųpodaǏy
kapitaųu.
Istnieje liniowa zaleǏnoƑđ miħdzy wielkoƑciČ funduszu, a wielkoƑciČ pojedynczej
inwestycji. W ciČgu ostatnich lat mieliƑmy do czynienia z systematycznym wzrostem
kapitaųówpozyskiwanychprzezfundusze,coprzeųoǏyųosiħnawzrostinwestycji.W2007r.
dokonanoinwestycjiw65spóųekoųČcznejwartoƑci684mlnEUR.DajetoƑredniČwielkoƑđ
pojedynczej inwestycji na poziomie 10,5 mln EUR. Dla porównania Ƒrednia wielkoƑđ
inwestycjiwlatach2004Ͳ2005wyniosųaodpowiednio3,94mlnEURi6,16mlnEUR.
DrugimczynnikiempowodujČcymprzesuniħciesiħlukikapitaųowejjestpojawieniesiħ
nowych Ǎródeų podaǏy kapitaųu. Chodzi tu gųównie o wzrost aktywnoƑci anioųów biznesu
(business angels) oraz powstanie nowego systemu obrotu, jakim jest rynek NewConnect.
UruchomionezostaųyrównieǏunijneprogramywsparciawramachProgramuOperacyjnego
Innowacyjna Gospodarka (PO IG) oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost
KonkurencyjnoƑci Przedsiħbiorstw (SPO WKP). Niezmiernie istotne byųo utworzenie
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Krajowego Funduszu Kapitaųowego (KPK), co pozwoliųo na uruchomienie Ƒrodków
publicznychnainwestycjewysokiegoryzyka.
Krajowy Fundusz Kapitaųowy powstaų w 2005 r. na mocy Ustawy o Krajowym
Funduszu Kapitaųowym38, a jego 100% akcjonariuszem jest Bank Gospodarstwa Krajowego.
Peųni on rolħ funduszu funduszy venture capital, tzn. funkcjonuje jako specjalistyczny
wehikuųinwestycyjny,któregoistotČdziaųaniajestinwestowaniewfunduszeventurecapital.
KFK nie dokonuje inwestycji bezpoƑrednio w przedsiħbiorstwa, a jedynie udziela wsparcia
kapitaųowego dla funduszy. _rodki przeznaczone na dziaųalnoƑđ KFK pochodzČ w gųównej
mierzezbudǏetupaŷstwaorazzdotacjiunijnych,atakǏewmniejszymzakresieodinstytucji
zagranicznych39. W ramach programu PO IG na lata 2007Ͳ2013 na dziaųalnoƑđ KFK
przeznaczono180mlnEUR.
Zjawisko przesuniħcia luki kapitaųowej w sposób syntetyczny obrazuje schemat 1.
LiniČprzerywanČzaznaczonosytuacjħwewczeƑniejszymokresie.


1.2.3 SPO WKP

NewConnect
KFK

Businessangels

Schemat1.ZjawiskoksztaųtowaniasiħlukikapitaųowejwPolsceorazǍródųapodaǏykapitaųu



ObszarsųabejpodaǏy
ObszarsųabejpodaǏy


3.1POIG



Obszar
Obszar
aktywnoƑci
aktywnoƑci
privateequity
privateequity

„equitygap”
€1,5mlnͲ:Ͳ4mln

0,1/2mlnzųͲ:Ͳ 8/10mlnzų


ródųo:P.Tamowicz,ZapotrzebowaniemikroͲ,maųychiƑrednichprzedsiħbiorstw(M_P)nafinansowanie
kapitaųemprivateequity/venturecapital(PE/VC),RaportprzygotowanynazlecenieDepartamentu
InstrumentówWsparciaMinisterstwaGospodarki,Gdaŷsk2007,s.12.


ZpowyǏszegowynika,ǏeznacznieprzesunČųsiħobszaraktywnoƑcifunduszyprivate
equity, które zainteresowane sČ coraz wyǏszymi inwestycjami. W lukħ powstaųČ
pofunduszachprivateequitywydajesiħidealniewpasowywađrynekNewConnect.WciČgu

38
39

Ustawazdnia4marca2005r.oKrajowymFunduszuKapitaųowym,Dz.U.nr57,poz.491.
InformacjepochodzČzestronyhttp://www.kfk.org.pl.
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blisko dwóch lat dziaųalnoƑci, na NewConnect zadebiutowaųo 91 spóųek, które pozyskaųy
ųČcznie354,7mlnzų._redniawielkoƑđpojedynczegodebiutuwyniosųawiħc3,9mlnzų.
Gųównym atutem nowego rynku sČ niskie koszty i uproszczona procedura dostħpu
(wprzepadkuprivateplacement)orazznaczniemniejszeobowiČzkiinformacyjneemitentów
w porównaniu do rynku regulowanego. WƑród obecnie notowanych spóųek wiħkszoƑđ
przeprowadziųa ofertħ prywatnČ, pozyskujČc kapitaų w zaleǏnoƑci od wielkoƑci debiutu
wprzedzialeod100tys.zųdo20,68mlnzų.

PodaǏkapitaųuzestronyfunduszyPE/VCiNewConnect

AnalizujČc dostħpnoƑđ podaǏy kapitaųu na rynku venture ze strony funduszy PE/VC
wziħtopoduwagħ3poczČtkowefazyrozwojuprzedsiħbiorstwa,amianowiciezasiew,startͲ
upifazħrozwoju/ekspansjħ.
Do oszacowania wielkoƑci podaǏy wykorzystano wartoƑđ faktycznie dokonanych
inwestycji przez fundusze private equity. ZakųadajČc, Ǐe inwestycje w kolejnych latach
utrzymajČsiħnapoziomietychz2007r.,audziaųtransakcjiventurepozostanienapoziomie
20%,otrzymamywówczaswielkoƑđpodaǏynapoziomie135,58mlnEUR.Jesttokwotablisko
8ͲkrotniewyǏszaodanalogicznieoszacowanejpodaǏywpoprzednimroku.Wartyuwagijest
równieǏ fakt, Ǐe opierajČc siħ na tych samych zaųoǏeniach wielkoƑđ podaǏy kapitaųu dla
spóųekwpoczČtkowychfazachrozwoju(zasiewistartͲup)wynosizaledwie4,3mlnEUR.
ZpodaǏČnarynkuNewConnectsytuacjawyglČdaniecoinaczej.WobliczupanujČcego
kryzysuzainteresowanieinwestorówtymrynkiemznaczniezmalaųo.PrzeųoǏyųosiħtonailoƑđ
debiutów. W pierwszej poųowie roku na NewConnect zadebiutowaųo zaledwie 8 spóųek,
które pozyskaųy ųČcznie 24,68 mln zų. W analogicznym okresie 2008 roku na rynku
zadebiutowaųy 34 spóųki, a kapitaų przez nie pozyskany przekroczyų 122 mln zų.
Na powtórzenie zeszųorocznego wyniku nie ma obecnie szansy, szczególnie w kontekƑcie
aktualnej koniunktury gospodarczej. Jednak przy zaųoǏeniu, Ǐe w drugim póųroczu
zadebiutuje ok. 10 spóųek przy Ƒredniej wielkoƑci pojedynczego debiutu na poziomie
3,9 mln zų, daje to wartoƑđ 39 mln zų. BČcznie wiħc podaǏ kapitaųu na rynku NewConnect
moǏnaoszacowađnapoziomie53,68mlnzų(12,08mlnEUR40).


40

PrzeliczeniadokonanonapostawieƑredniegokursuNBPzdnia1czerwca2009r.:1EUR=4,445PLN.
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Zatem ųČczna podaǏ kapitaųu oferowana przez fundusze PE/VC oraz NewConnect
wynosi 147,66 mln EUR. Przedstawia to tabela 1. Wedųug szacunków Ministerstwa
Gospodarki popyt na Ƒrodki venture capital, przy zaųoǏeniu, Ǐe stopa selekcji projektów
wyniesie 2,5%, a Ƒrednia wielkoƑđ inwestycji 1,5 mln EUR, ksztaųtuje siħ na poziomie
643,5 mln EUR (Tamowicz 2007: 46). Z powyǏszych szacunków wynika, Ǐe podaǏ ze strony
funduszy PE/VC oraz NewConnect zaspokaja jedynie 22,5% ogólnego zapotrzebowania
naƑrodkiventure.

Tabela1.PodaǏkapitaųunarynkuventurecapital

ródųopodaǏy
FunduszePE/VC

WielkoƑđ
podaǏy %udziaų
(mlnEUR)
135,58 91,82%

NewConnect
SUMA

12,08

8,18%

147,66

100%

ródųo:Opracowaniewųasne.


Na podstawie przeprowadzonej analizy moǏna wysnuđ wniosek, iǏ podaǏ kapitaųu
oferowana przez fundusze private equity / venture capital oraz rynek NewConnect jest
niewystarczajČca w stosunku do popytu zgųaszanego na tego typu Ƒrodki, co przy
jednoczesnym braku podaǏy ze strony innych Ǎródeų (np. business angles, KFK, Ƒrodki
pomocowe) moǏe prowadziđ do pogųħbiania siħ zjawiska luki kapitaųowej wƑród maųych
iƑrednichprzedsiħbiorstw.

StrategierealizowaneprzezfunduszeprivateequitynarynkuNewConnect

Otwarcie rynku NewConnect przypadųo na okres szczytu gieųdowej hossy. Pomimo
pogarszajČcej siħ sytuacji w 2008 r. na rynku zadebiutowaųo aǏ 59 spóųek, które pozyskaųy
ųČcznieponad179mlnzų.DynamicznyrozwójASOskųoniųfunduszeprivateequity/venture
capitaldowiħkszegozainteresowaniasiħrynkiem.FunduszezaczħųypostrzegađNewConnect
jakoodpowiedniemiejscedodywersyfikacjiswojejdziaųalnoƑci.
Dziħki swojej konstrukcji NewConnect umoǏliwia szereg interakcji w obrħbie rynku
private equity. Z poczynionych obserwacji moǏna wyodrħbniđ kilka strategii, które
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realizowane sČ przez fundusze private equity na rynku NewConnect. WƑród nich moǏna
wyróǏniđ:
-

fundusze private equity poprzez emisjħ swoich akcji na rynku NewConnect mogČ
pozyskiwađ kapitaų, który bħdzie przeznaczony na inwestycje; takČ strategiħ obraųy
m.in.fundusze:InwestConnect,BlumerangPREͲIPO,ECM,IQPartnersczyWrocųawski
DomMaklerski(tabela2);

-

rynek NewConnect staų siħ odpowiednim miejscem dla inwestycji typu private equity
(tabela3);

-

fundusze private equity mogČ wykorzystađ rynek NewConnect jako wųaƑciwe miejsce
dowyjƑciazinwestycji;

-

NewConnect moǏe stanowiđ równieǏ atrakcyjny z punktu widzenia funduszy PE/VC
mechanizm uzyskiwania pųynnoƑci i rynkowej wyceny portfela; ASO jest traktowany
przezjakorynekprzejƑciowyprzedupublicznieniemspóųeknarynkuregulowanym.


Tabela2.FunduszeprivateequitynotowanenarynkuNewConnect

L.p.
1
2


*

Pozyskany
kapitaų
(mlnzų)
11,25

IQPartners

4.12.07

3

prywatna

5,56

14.12.07
24.01.08

3,75
5

prywatna
prywatna

4,50
9,77

30.08.07

2

prywatna

16,00

18.05.09

3

prywatna

3,00
50,08

WDM*
PowszechneTowarzystwo
Inwestycyjne

6

Rodzaj
oferty
prywatna

Spóųka
InwestConnect

3
BlumerangPREIPO
4 EuroConsulting&Management
5

Cena
emisyjna
3,75

Data
debiutu
28.09.07









ͲWDMniedokonujebezpoƑrednioinwestycji;inwestujepoprzezspecjalniedotegopowoųanČspóųkħ.

ródųo:Opracowaniewųasne.
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Tabela3.SpóųkinotowanenarynkuNewConnectwportfelachfunduszyprivateequity/venturecapital
Kapitalizacja WartoƑđ WielkoƑđ
emisji
emisji
spóųki
(mln)
(mlnzų)
(mlnzų)*

Spóųkiportfelowezrynku
NewConnect

Udziaųw
akcjonariacie

ATONͲHT
Internity
ATONͲHT
CarbonDesign
Divicom
GrupaPactorͲPotempa
Blumerang
Inkasso
Sakana
T2Investment
VENO
eͲmuzyka
CapitalPartners
LibertyGroup
GrupaPactorͲPotempa
Inkasso
InBook
Maxipizza
InwestConnnect
Polman
T2Investment
Telestrada
Verbicom
eͲmuzyka
IQPartners
Zakupy.com***
DigitalAvenue
MCI
Domzdrowia.pl
Management
S4E
Doradcy24
PrivilegeCapital
VictoriaAssetOperation
Management
Centre
*ͲKapitalizacjaspóųeknakoniecIkwartaųu2009r.

7,78%
10%
4,43%
18,68%
b.d.

16
34
16
5
7

8,85
3,4
8,85
1,3
3

6,6
0,76
6,6
21,42
5,88

6,93%
b.d.
9,3%
9,46%
49,67%
33,7%

6
26
22
6
8
3

2,55
2
0
1,13
1,62
1,8

5,78
6,73
6,15
125,26
7,27
5

8,22%
19,52%
10,29%
9,79%
21,66%**
10,25
3,9%
8,87%
52,43%
53,90%
58,42%
41,09%
13,61%

6
5
2
3
22
8
7
8
3
8
6
9
12

2,55
0,5
0
2,99
0
2,07
2
1,62
4,98
5,86
1,31
3,37
2,35

5,78
52,78
4,86
3,47
6,15
2,07
6,49
7,27
14,24
8,51
4,55
1,69
119,96

5,69%

7

3,08

19,85

Nazwafunduszu

BBICapitalNFI

**ͲUdziaųInwestConsultingSArazemzpodmiotamizaleǏnymi(InwestConnect).
***ͲUdziaųowcemspóųkijestIQVentureCapital–podmiotw100%zaleǏnyodIQPartners.
ródųo:Opracowaniewųasnenapodstawieinformacjinastronachinternetowychspóųekorazna
www.gpwinfosfera.pl.


BarieryrozwojuprivateequityiNewConnect

AnalizujČc bariery rozwoju rynku wysokiego ryzyka w Polsce, moǏna je podzieliđ
na3podstawowegrupy:
-

Prawne;

-

Rynkowe;

-

InstytucjonalnoͲadministracyjne.
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Jednymzzasadniczychproblemówrozwojufunduszyprivateequity/venturecapital
sČ nieodpowiednie regulacje w polskim prawie. Ograniczenia inwestycyjne naųoǏone
na fundusze emerytalne i inwestycyjne utrudniania funduszom private equity / venture
capitalpozyskiwaniekapitaųównainwestycje.
WpolskimustawodawstwiebrakujerównieǏodpowiednichuregulowaŷcodoformy
prawnoͲorganizacyjnej funduszy PE/VC. Wg przepisów mogČ one funkcjonowađ jako spóųki
osobowe bČdǍ kapitaųowe lub tworzyđ wspomniane fundusze aktywów niepublicznych.
W przypadku spóųek osobowych i kapitaųowych podlegajČ one Kodeksowi Spóųek
Handlowych. Tu pojawia siħ problem podwójnego opodatkowania. Klimatowi tego typu
inwestycji nie sprzyja równieǏ przewlekųoƑđ postħpowaŷ administracyjnych. Wszelkie
dziaųania dotyczČce np. zmiany formy prawnej spóųki czy chociaǏby podwyǏszenia kapitaųu
zakųadowegowiČǏČsiħzlicznymiobowiČzkamiiczasochųonnoƑciČprocedur.
IstotnymzagroǏeniemdlafunduszymoǏeokazađsiħpropozycjaKomisjiEuropejskiej
majČca na celu uregulowanie dziaųalnoƑci funduszy spekulacyjnych typu hedge funds
i private equity. Proponowana dyrektywa zakųada, Ǐe zarzČdzajČcy funduszami bħdČ
dostawali pewien rodzaj certyfikatów, umoǏliwiajČcych sprzedawanie oferowanych
produktówinwestycyjnychwcaųejUniiEuropejskiej41.
NajliczniejszČ grupħ barier dla rozwoju private equity w Polsce stanowiČ bariery
rynkowe.PrzedewszystkimnaleǏytuwymieniđograniczonoƑđǍródeųpodaǏykapitaųu.Wiele
funduszy jako problem wskazuje równieǏ niskČ jakoƑđ kadry menadǏerskiej oraz
niedostatecznČwiedzħnatemattegotypuinwestycji(wtymcelupowoųanodoǏyciaPolskie
StowarzyszenieInwestorówKapitaųowych).Kluczowymproblememrozwojupolskiegorynku
VCsČograniczonemoǏliwoƑcirealizacjiinwestycji,zwiČzanebezpoƑredniozmaųČpųynnoƑciČ
rynku fuzji i przejħđ, szczególnie w zakresie maųych transakcji (Wrzesiŷski 2008: 275).
OgraniczeniuulegųatakǏemoǏliwoƑđwyjƑciafunduszyzinwestycjipoprzezrynekgieųdowy.
PowaǏnym hamulcem rozwoju w szczególnoƑci rynku venture capital jest
niewspóųmierny stosunek kosztów do poziomu ryzyka danego przedsiħwziħcia. Koszty
inwestycjiwmaųeiƑrednieprzedsiħbiorstwajestporównywalnyzkosztemprzeprowadzenia
duǏychtransakcji,przyznaczniewiħkszymryzyku.StČdzauwaǏalnajestskųonnoƑđfunduszy
doangaǏowaniasiħwduǏeprojektywpóǍniejszychfazachrozwoju.
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Wiħcejwartykule:M.Kot,UEchcewiħkszejregulacjifunduszyspekulacyjnych,w:PulsBiznesu,29.04.2009,
www.pb.pl/a/2009/04/29/UE_chce_wiekszej_regulacji_funduszy_spekulacyjnych2.
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Do ostatniej grupy barier moǏna niewČtpliwie zaliczyđ nadmiernČ biurokracjħ
w urzħdach oraz niewielkie zaangaǏowanie paŷstwa w dziaųalnoƑđ funduszy wysokiego
ryzyka, zarówno pod wzglħdem korzystnego ustawodawstwa jak i finansowego wsparcia
funduszy venture capital. W tym drugim aspekcie nastČpiųa w ostatnim czasie pozytywna
zmiana, poniewaǏ powoųano do Ǐycia Krajowy Fundusz Kapitaųowy, który ma wspierađ
kapitaųowofunduszeVCinwestujČcewinnowacyjneprojekty.
Do najwiħkszych barier rozwoju rynku NewConnect, zdaniem Autoryzowanych
Doradców, debiutantów oraz spóųek planujČcych debiut na NC, naleǏČ niska pųynnoƑđ,
ograniczonapodaǏzestronyinwestoróworazmaųaaktywnoƑđinwestorówinstytucjonalnych
(RaportNewConnect2008:25).
Dodatkowo rynek NewConnect jest podatny na wahania koniunktury gospodarczej.
BrakzaangaǏowaniainwestorówinstytucjonalnychskutkujetym,ǏezdecydowanČwiħkszoƑđ
narynkustanowiČinwestorzyindywidualni,którzyswoimidziaųaniamiczħstoocharakterze
czysto spekulacyjnym powodujČ, Ǐe mamy do czynienia z duǏČ zmiennoƑciČ kursów. DuǏa
zmiennoƑđ kursów jest silnie zwiČzana z maųČ pųynnoƑciČ rynku. WartoƑđ obrotów
w I poųowie 2009 r. wyniosųa zaledwie 308 mln zų, co przy 91 notowanych spóųkach daje
ƑredniČwartoƑđobrotunaspóųkħnapoziomie3,4mlnzų._rednialiczbatransakcjinasesjħ
wtymokresiewyniosųa817,czyliniespeųna9transakcjinaspóųkħ.

Podsumowanie

W ramach podsumowanie warto zastanowiđ siħ nad perspektywami rozwoju rynku private
equity / venture capital i NewConnect42. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez
Kancelariħ Krawczyk i Wspólnicy Sp. K., wƑród inwestorów private equity panuje
umiarkowany optymizm odnoƑnie perspektyw rozwoju rynku wysokiego ryzyka. WƑród
badanych30%uwaǏa,Ǐerynekpowiniensiħrozwijađ,atylko6,5%jestotymzdecydowanie
przekonana. AǏ 35% ankietowanych twierdzi, Ǐe sytuacja na rynku nie ulegnie zmianie
Wynikibadaniapokazujewykres1.
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ZaprezentowanewnioskipowstaųywoparciuobadanieprzeprowadzoneprzezkancelariħprawnČKrawczyki
WspólnicySp.K.;PerspektywyrozwojurynkuprivateequitywPolscew2009roku,KrawczykiWspólnicySp.
K.,www.krawczykͲlegal.com/pliki/upload/raport_private_equity_2009,19a4a.pdf.
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Wykres1.Perspektywyrozwojurynkuprivateequityw2009r.


ródųo:(Perspektywyrozwoju…2009:11)


PozytywnČ zmianČ na rynku private equity w opinii zarzČdzajČcych funduszami jest
wzrostatrakcyjnoƑciwczesnychetapówrozwojuprzedsiħbiorstwajakoceluinwestycyjnego.
Takieprzekonaniewyraziųoponad35%ankietowanych(wykres2).

Wykres2.AtrakcyjnoƑđetapówrozwojuprzedsiħbiorstwajakoceluinwestycyjnegow2008i2009r.


ródųo:(Perspektywyrozwoju…2009:11)


KorzystnČperspektywČdlarynkuventure,aprzedewszystkimdlamaųychiƑrednich
przedsiħbiorstw w poczČtkowych fazach rozwoju byųo utworzenie wspomnianego juǏ
Krajowego Funduszu Kapitaųowego, który peųni rolħ funduszu funduszy venture capital.
Do tej pory inwestycje w spóųki w fazie zasiewu i startͲup stanowiųy niecaųy 1% ogóųu
inwestycji(2007r.).
Utworzony stosunkowo niedawno przez Gieųdħ Papierów WartoƑciowych
w Warszawie nowy rynek NewConnect, moǏe byđ w przyszųoƑci ciekawČ alternatywČ dla
funduszy private equity / venture capital w pozyskiwaniu kapitaųów na rozwój przez maųe
iƑrednieprzedsiħbiorstwa.
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RynekNewConnectdziħkiswojejkonstrukcjiumoǏliwiaszereginterakcjizfunduszami
PE/VC. Przede wszystkim stanowi on dla funduszy szansħ na upųynnienie posiadanych
walorówirynkowČwycenħakcji.DziħkiwejƑciudoASOfunduszemogČrównieǏprzygotowađ
swojespóųkidoprzejƑciawniedalekiejprzyszųoƑcinarynekregulowany.
W dalszej przyszųoƑci, jeǏeli koniunktura gospodarcza ulegnie poprawie, rynek
NewConnect moǏe stađ siħ doskonaųym miejscem do zasilenia kapitaųowego maųych
funduszy venture capital, skupiajČcych siħ na inwestycjach w mųode, innowacyjne
przedsiħwziħcia.
Problemem, z jakim zmaga siħ obecnie NewConnect, jest niska pųynnoƑđ i maųe
zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych. Dlatego rynek w celu osiČgniħcia wiħkszej
stabilnoƑciorazpųynnoƑcipowinienzwiħkszađudziaųtychinwestorów(Kielan2008).
PodsumowujČc, rynek NewConnect idealnie wpasowuje siħ w obecnČ sytuacjħ
panujČcČ na rynku podaǏy kapitaųu. W wyniku przesuwania siħ w górħ Ƒredniej wartoƑci
inwestycji dokonywanych przez fundusze PE/VC, NewConnect stanowi uzupeųnienie
moǏliwoƑcifinansowaniaprzedsiħbiorstwdokilkumilionówzųotych.Dziħkitemuwznacznym
stopniuprzyczyniasiħdozapeųnianialukikapitaųowejwystħpujČcejnarynkuM_P.
Finansowanie poprzez PE/VC i NewConnect to dla spóųek duǏa szansa na rozwój.
Imbardziejinnowacyjnyiatrakcyjnypomysų,aszansejegopowodzeniawiħksze,tymųatwiej
bħdzie przekonađ inwestorów i uzyskađ korzystnČ wycenħ. W ocenie autora analizowane
rynki majČ ogromny potencjaų i w najbliǏszej przyszųoƑci mogČ stađ siħ istotnym Ǎródųem
kapitaųudlamaųychiƑrednichprzedsiħbiorstw.
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