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Odpowiednio przygotowana, efektyw-
nie prowadzona promocja gospodarcza 
powinna dostarczać informacji i argu-
mentacji skłaniającej do nabywania dóbr 
wyprodukowanych w danym kraju oraz 
do podejmowania współpracy gospodar-
czej z podmiotami z niego pochodzącymi. 
Promocja jest komplementarna w stosunku 
do czynników przesądzających o konkuren-
cyjności danego kraju w handlu międzyna-
rodowym, takich jak koszty wytwarzania, 
ceny eksportowanych dóbr oraz ich jakość. 
W dobie globalizacji prowadzenie takich 
działań ma istotne znaczenie z punktu 
widzenia otwartości gospodarki kraju na 
współpracę z podmiotami zagranicznymi 

1	 Artykuł	opracowany	na	podstawie	Informacji	o	wynikach	kontroli:	Promocja gospodarcza Polski, nr	ewid.	
161/2016/P/16/023/KGP,	Departament	Gospodarki,	Skarbu	Państwa	i	Prywatyzacji	NIK,	sierpień	2016	r.

i uzyskiwania wymiernych korzyści wy-
nikających z eksportu.1

Działania promocyjne są realizowane za 
pośrednictwem dyplomacji ekonomicz-
nej (jej praktyczny wymiar w polskich 
realiach został przedstawiony w dalszej 
części niniejszego artykułu). Do instru-
mentów promocyjnych zalicza się przed-
sięwzięcia, których celem jest dostarczenie 
informacji, np. udział w targach wysta-
wienniczych, kompleksowe informacje 
dla inwestorów i eksporterów, działalność 
informacyjna i lobbingowa placówek za-
granicznych, misje gospodarcze z udzia-
łem przedstawicieli władz i przedsiębior-
ców. Stosowane są także instrumenty 
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Promocja gospodarcza obejmuje ogół skoordynowanych działań podejmowanych w celu 
wykreowania pozytywnego wizerunku kraju, jego gospodarki i polityki ekonomicznej. 
O ich skuteczności świadczy ocena wypracowanego modelu przez zainteresowanych, 
zwiększenie możliwości eksportowych kraju, a także inwestycji zagranicznych. Promo-
cja gospodarcza powinna wspierać przedsięwzięcia krajowych przedsiębiorstw zwią-
zane z pozyskiwaniem partnerów zagranicznych, uruchamianiem aktywów poza gra-
nicami oraz podejmowaniem przedsięwzięć inwestycjnych. Kontrola1 NIK, oceniająca 
działalność urzędów i instytucji wykazała, że nie stworzono jednak spójnego systemu 
takiej promocji.
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ekonomiczne wspierające eksport, takie 
jak preferencyjne kredyty, akredytywy 
eksportowe oraz gwarantowane ubezpie-
czenia kredytów.

Polski eksport
W latach 2004–2015 nastąpiło zwięk-
szenie udziału Polski w międzynarodo-
wej wymianie handlowej. Według da-
nych za 2015 r., zajmowaliśmy 24 miej-
sce w światowym rankingu eksporterów 
oraz 25 miejsce w rankingu importerów. 
Polski eksport stanowi jednak wciąż tylko 
1,1% światowego. W 2015 r. relacja eks-
portu towarów i usług do PKB Polski wy-
niosła ok. 50% wobec 33,1% w 2003 r. 
W latach 2010–2015 wartość eksportu 
rosła średniorocznie o ok. 5%, podobna 
dynamika jest przewidywana w 2016 r. 
Dane Głównego Urzędu Statystycznego 
za okres I-IX 2016 potwierdzają tę pro-
gnozę, wartość eksportu w złotych wzrosła 
o 5,8%2. Istotnymi czynnikami pobudza-
jącymi eksport są: rosnąca atrakcyjność 
oferty polskich przedsiębiorstw, dostęp 
do rynku Unii Europejskiej, rozszerzająca 
się sieć kontaktów handlowych oraz ko-
rzystne dla eksporterów kształtowanie 
się kursu walutowego. W dalszym ciągu 
istotną rolę dla konkurencyjności oferty 
polskich przedsiębiorstw odgrywają niższe 
koszty pracy w Polsce niż w państwach 
wysoko uprzemysłowionych.

W 2015 r. Polska osiągnęła nadwyżkę 
w handlu zagranicznym. Wartość eksportu 

2	 <http://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5466/5/10/1/ch_handel_ 
zagraniczny_i_ix_2016.pdf>

3	 Ibidem.
4	 Ustawa	z	4.9.1997,	Dz.U.	z	2015	r.	poz.812,	ze	zm.	Dalej	także:	ustawa	o	działach.

wyniosła 179,6 mld euro (750,8 mld zł), 
a importu 177,2 mld euro (740,9 mld zł). 
Po trzech kwartałach 2016 r. dodatnie 
saldo handlu zagranicznego wzrosło do 
4,134 mld euro3.

Zasadniczym kierunkiem polskiego eks-
portu jest rynek UE, gdzie trafia ok. 80% 
wywożonych dóbr i usług. Najważniejszym 
partnerem handlowym są Niemcy, które 
odbierają ok. 27,4% całości eksportu.

Zagrożenia dla rodzimego eksportu wy-
nikają z faktu, że chociaż wyroby prze-
mysłu elektromaszynowego, lekkiego 
i chemicznego stanowią w nim ok. 55%, 
to odsetek wyrobów wysokiej techniki 
wynosi tylko ok. 8,5%. Tak ukształtowana 
struktura eksportu jest podatna na zagro-
żenie konkurencyjne ze strony państw, 
w których koszty wytwarzania są niższe 
niż w Polsce. Pewien wpływ na eksport 
może wywierać także ogólne osłabienie 
handlu światowego, wynikające chociażby 
z Brexitu, czy też groźby spełnienia się kon-
cepcji protekcjonistycznej polityki USA 
po ostatnich wyborach prezydenckich.

Brak skutecznego systemu promocji 
gospodarczej Polski powoduje, że nie są 
w pełni wykorzystywane szanse wynikają-
ce z ekspansji eksportu w ostatnich latach.

Odpowiedzialność za promocję
Przepisy ustawy o działach administra-
cji rządowej4 wyznaczają jako organ od-
powiedzialny za prowadzenie promocji 
gospodarczej – ministra właściwego do 
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spraw gospodarki (obecnie jest to minister 
rozwoju i finansów, poprzednio – minister 
gospodarki). W okresie kontrolowanym 
przez NIK nie istniały jednak przepisy, 
które stanowiłyby podstawę do koordy-
nacji przez ministra gospodarki działań 
podejmowanych przez inne podmioty, 
a próby ustanowienia takiej koordynacji 
były nieskuteczne. 

Najbardziej spektakularnym przykła-
dem były działania podejmowane przez 
Polską Agencję Informacji Inwestycji 
Zagranicznych (PAIZ), która w wyniku 
sporu z ministrem utworzyła i obsługiwała 
własną sieć obsługi eksporterów. Z kolei 
zespoły, w tym międzyresortowe, powo-
ływane w celu skoordynowania działań 
administracji, kończyły swoją działalność 
na ogół po kilku posiedzeniach – bez żad-
nych dostrzegalnych efektów. Jak wynika 
z przywołanej ustawy, minister właści-
wy do spraw zagranicznych ma natomiast 
obowiązek wspierać działania promujące 
polską „gospodarkę, kulturę, język, tu-
rystykę, technikę i naukę”, realizowane 
w ramach innych działów administracji. 
Jednak żaden z pozostałych ministrów nie 
ma obowiązku prowadzenia jakiejkolwiek 
promocji kraju. Kontrolerzy stwierdzili, 
że przy tak ukształtowanych regulacjach 
prawnych żaden organ administracji rzą-
dowej nie dysponował uprawnieniami do 
koordynowania działalności promocyjnej.

Z danych zebranych w toku kontroli 
NIK wynika, że w latach 2010-2015 pod-
miotów kreujących, wspomagających  
i/lub wykonujących przedsięwzięcia z dzie-
dziny promocji gospodarczej było ponad 
170. Można tu wymienić kilkanaście pod-
miotów państwowych (m.in. organy admi-
nistracji, spółki SP, instytucje państwowe), 

samorządy województw, samorządy miast 
wojewódzkich oraz placówki zagranicz-
ne, bez organizacji zrzeszających przedsię-
biorców i samorządy gmin. Szacunkowe 
łączne koszty działalności służącej inter-
nacjonalizacji, w tym promocji gospodar-
czej, poniesione przez sektor publiczny, 
wyniosły około 2,2 mld zł. Obejmowały 
wydatki Ministerstwa Gospodarki (wraz 
z dotacjami dla Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości– (PARP) i PAIZ, realiza-
cję odrębnych programów przez PARP, wy-
datki Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 
koszty poniesione przez Polską Organizację 
Turystyki(POT) oraz deklarowane wydatki 
jednostek samorządowych (województw 
i miast wojewódzkich).

Brak strategii promocji
Nie została skonstruowana strategia pro-
mocji gospodarczej Polski – w formie do-
kumentu planistycznego, który mógłby 
stanowić podstawę jednolitego zarządza-
nia działaniami promocyjnymi oraz służyć 
jako narzędzie koordynacji przedsięwzięć 
podejmowanych przez podmioty rządo-
we, samorządowe i instytucje, zarówno 
publiczne, jak i prywatne. Biorąc pod 
uwagę znaczenie promocji dla możliwo-
ści ekspansji polskiej gospodarki, brak jed-
nolitej strategii działania w tym obszarze 
powoduje, że nie są osiągane optymalne 
efekty podejmowanych przedsięwzięć. 
Z legalistycznego punktu widzenia, sy-
tuację utrudnia to, że nie została nawet 
utworzona definicja promocji gospodar-
czej, która mogłaby zostać uwzględniona 
w aktach prawnych. Powodowało to dez-
orientację, na przykład – jakie sektory go-
spodarki kraju mają być objęte promocją, 
w tym zwłaszcza czy pojęcie to obejmuje 
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także naukę, turystykę i kulturę, a jeżeli 
tak, to w jakim zakresie.

W „Strategii Rozwoju Kraju” 2007–20155 
zostało zaplanowane działanie „Eksport 
i współpraca z zagranicą”. W efekcie jego 
realizacji miał powstać spójny system pro-
mocji gospodarczej Polski jako partnera 
handlowego oraz kraju atrakcyjnego pod 
względem inwestycyjnym i turystycznym. 
W ramach tego działania zamierzano wdra-
żać nowe instrumenty promocyjne oraz 
tworzyć instytucjonalne ramy wspierania 
działalności eksportowej oraz promocyjnej 
podejmowanej przez przedsiębiorców. Plan 
działania zapisany w Strategii pokrywał 
się z krytycznymi uwagami ze strony róż-
nych instytucji na temat stanu promocji 
gospodarczej. Pewne elementy strategii 
promocyjnej zamieszczono w dokumen-
tach rządowych: Strategii Innowacyjności 
i Efektywności Gospodarki (SIEG)6 oraz 
w Programie Rozwoju Przedsiębiorstw 
do 2020  r.7, które przyjęto w  latach 
2013–2014. Na przykład w  strategii 
SIEG wskazano słabości polskiego eks-
portu i określono w niej kierunki działań 
naprawczych w obszarach wspierania eks-
portu oraz polskich inwestycji za granicą, 
a także pomocy w uzyskaniu napływu in-
nowacyjnych oraz odpowiedzialnych inwe-
stycji zagranicznych, jak również promo-
wania polskiej gospodarki, przedsiębiorstw 
i wizerunku kraju na arenie międzyna-
rodowej. Dokumenty te nie wyznaczają 
jednak spójnej koncepcji promocji gospo-
darczej, m.in. ze względu na występujące 

5	 Dokument	przyjęty	przez	Radę	Ministrów	29.11.2006,	dalej:	Strategia	2007–2015.
6	 Dokument	przyjęty	przez	Radę	Ministrów	15.1.2013,	M.P.	poz.72.
7	 Dokument	przyjęty	przez	Radę	Ministrów	8.4.2014.

w nich braki, niedopowiedzenia i niekonse-
kwencje. Niektóre z podmiotów objętych 
kontrolą, np. Polska Agencja Inwestycji 
Zagranicznych, Polska Organizacja Tu-
rys tyki oraz Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Wielkopolskiego miały opra-
cowane własne dokumenty o znaczeniu 
strategicznym, obejmujące działania pro-
mocyjne.

30 marca 2004 r. Prezes Rady Ministrów 
utworzył Zespół do spraw Promocji Rzecz-
pospolitej Polskiej, zwany Radą Promocji 
Polski. Do zadań Rady należało m.in.:

 • opracowanie projektów strategii pro-
mocji Polski;

 • proponowanie zasad współpracy orga-
nów państwowych z organizacjami poza-
rządowymi na rzecz promocji;

 • opiniowanie, na wniosek Prezesa RM 
lub właściwego ministra, projektów aktów 
prawnych lub innych dokumentów rządo-
wych, których przedmiotem jest promo-
cja Polski lub które mogą wywołać skutki 
w dziedzinie promocji kraju.

W skład Rady Promocji Polski wchodzi-
li: minister właściwy do spraw zagranicz-
nych (jako przewodniczący) oraz sekre-
tarze albo podsekretarze stanu z 15 mi-
nisterstw. W latach 2010–2015 Rada nie 
podejmowała działań w zakresie promocji 
gospodarczej, a minister gospodarki nie 
przedkładał pod jej obrady żadnych doku-
mentów strategicznych dotyczących tego 
obszaru. Rada nie przekazywała Radzie 
Ministrów zaleceń oraz rekomendacji 
ani nie proponowała i nie opiniowała 
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rozwiązań legislacyjnych związanych 
z promocją gospodarczą Polski. W latach 
2010–2015 tylko trzy uchwały Rady do-
tyczyły realizacji zadań merytorycznych 
(uchwały w sprawach: przygotowania 
kampanii wizerunkowej Polski, przy-
jęcia „Zasad komunikacji marki Polska” 
oraz akceptacji linii znaku i hasła promu-
jącego Polskę).

31 marca 2016 r. Prezes Rady Ministrów 
powołał nową Radę Promocji Polski, działa-
jącą pod przewodnictwem sekretarza sta-
nu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.  
NIK pozytywnie odnotowała, że do zadań 
Rady należy obecnie koordynacja działań 
instytucji rządowych w dziedzinie pro-
mocji naszego kraju za granicą oraz opra-
cowywanie projektów wytycznych oraz 
średnio- i długofalowych strategii pro-
mocji Rzeczypospolitej Polskiej poza jej  
granicami.

Współpraca resortów 
gospodarki i spraw zagranicznych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz 
placówki dyplomatyczne były włączone 
do prowadzenia tzw. dyplomacji ekono-
micznej. Określenie to jest zdefiniowane 
jako podejmowanie działań zmierzających 
do podniesienia pozycji międzynarodo-
wej państwa przez szeroko rozumianą 
promocję interesów gospodarczych kraju 
(m.in. przez negocjację i podpisywanie 
porozumień i umów handlowych, człon-
kostwo w międzynarodowych i regional-
nych organizacjach gospodarczych itp.) 

8	 E.	Molendowski,	W.	Polan:	Dyplomacja gospodarcza. Rola i znaczenie w polityce zagranicznej państwa, 
Wolters	Kluwer	Polska,	OFICYNA	Kraków,	2007.

9	 Dalej	także:	Priorytety. Dokument	przyjęty	przez	Radę	Ministrów	27.3.2012.	

oraz partykularnych interesów poszcze-
gólnych jego podmiotowych elementów 
(poszukiwanie partnerów zagranicznych 
dla firm krajowych, promocja narodowych 
eksporterów i przyciąganie zagranicznych 
inwestycji). Działania te powinny być pro-
wadzone przez profesjonalnych dyploma-
tów gospodarczych8.

W warunkach krajowych dyplomacja 
ekonomiczna, kierowana przez ministra 
spraw zagranicznych, polegała na wspie-
raniu przedsięwzięć promocyjnych re-
alizowanych przez ministra właściwego 
do spraw gospodarki oraz inne podmioty 
zaangażowane w tę działalność. Ogólne 
kierunki dyplomacji ekonomicznej wy-
znaczone zostały w dokumencie rządo-
wym „Priorytety polskiej polityki zagra-
nicznej na lata 2012–2016”9. Według tego 
dokumentu, jednym z głównych celów 
polityki zagranicznej miała być promo-
cja gospodarki, w szczególności eksportu 
oraz rynku kapitałowego. Wiodącą rolę 
powinien tu spełniać minister gospodar-
ki, natomiast rola MSZ postrzegana była 
jako pomocnicza. Każda placówka zagra-
niczna otrzymała zadanie naszkicowa-
nia i regularnego aktualizowania gospo-
darczej „mapy” państwa przyjmującego. 
Placówki dyplomatyczne przygotowy-
wały też „Informatory Ekonomiczne” 
o krajach akredytacji, zamieszczane na 
stronie internetowej MSZ. Ponadto, za-
łożono wypracowanie skutecznych spo-
sobów przekazywania przedsiębiorcom 
informacji pozyskanych przez placówki 
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dyplomatyczne – we współpracy z orga-
nizacjami samorządu gospodarczego.

W grudniu 2015 r. w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych formalnie rozpo-
częły się prace nad nowym dokumentem 
definiującym priorytety polskiej polityki 
zagranicznej na kolejne lata. Zgodnie z za-
łożeniami, ma w nim zostać umieszczony 
rozdział odnoszący się do dyplomacji eko-
nomicznej i promocji gospodarczej Polski, 
również w kontekście globalizacji polskiej 
polityki zagranicznej.

Podstawą praktycznej współpracy po-
między MSZ, a ówczesnym MG było 
„Porozumienie w sprawie ustanowienia 
dyplomacji ekonomicznej”, zawarte 7 lu-
tego 2006 r. Wyniki kontroli ujawniły da-
leko niewystarczający zakres współpracy 
pomiędzy MSZ a MG. W świetle uregu-
lowań międzyresortowych współpraca ta 
powinna polegać na wzajemnym informo-
waniu się o planowanych przedsięwzię-
ciach, natomiast na poziomie placówek 
zagranicznych – czyli ambasad RP oraz 
Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji10 
– o zamierzonych i realizowanych istotnych 
działaniach. Kryteria tej „istotności” nie 
zostały jednak sprecyzowane. Wymiana 
informacji jest o tyle ważna, że pozwala  
na skoordynowanie podejmowanych 
przedsięwzięć i unikanie ich nakładania 
się w tym samym czasie.

Tymczasem, nie wprowadzono obo-
wiązku koordynacji działań promocyjnych 
WPHI oraz wspierających tę promocję 
przedsięwzięć podejmowanych przez am-
basady. Nie przestrzegano także obowiązku 

10	 Dalej	także:	WPHI.

uzgadniania planów działalności tych pla-
cówek, przy czym planów owych nie kon-
sultowano z innymi jednostkami odpowie-
dzialnymi za przedsięwzięcia promocyjne, 
np. z zagranicznymi oddziałami Polskiej 
Organizacji Turystycznej. Dochodziło do 
powielania niektórych zadań wykonywa-
nych przez personel WPHI oraz wydziały 
ekonomiczne ambasad.

Na skrajny przypadek braku koordynacji 
wskazują ustalenia NIK w doraźnej kontroli 
funkcjonowania WPHI przeprowadzonej 
w 2012 r. Po kontroli placówki w Hadze 
Izba wskazała w wystąpieniu, że zosta-
ła ona zmuszona do rezygnacji z imprez 
promocyjnych związanych ze współpra-
cą miast Gdańska i Rotterdamu z powo-
du zbyt dużej liczby imprez o tematyce 
polskiej organizowanych w okresie pol-
skiej prezydencji. W II półroczu 2011 r. 
ambasada i WPHI, organizacje polonijne, 
stowarzyszenia współpracy polsko-nider-
landzkiej itp. zorganizowały lub zapropo-
nowały organizację tak wielu imprez do-
tyczących Polski (seminaria, konferencje, 
debaty, koncerty, itd.), że strona holender-
ska zasugerowała odłożenie niektórych 
przedsięwzięć na okres późniejszy w oba-
wie, że wydarzenia te mogą nie cieszyć się 
wystarczającą frekwencją.

Działalność promocyjna 
placówek zagranicznych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Mini-
sterstwo Gospodarki nie były w stanie 
uzgodnić wspólnego stanowiska w kwe-
stii zadań i lokalizacji Wydziałów Promocji 
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Handlu i Inwestycji. Jednostki te są no-
tyfikowane w państwach przyjmujących 
je jako wchodzące w skład struktury pol-
skich placówek dyplomatycznych lub kon-
sularnych. Faktycznie są to jednak pod-
mioty odrębne, które pod względem me-
rytorycznym, finansowym i kadrowym 
podlegają ministrowi właściwemu do 
spraw gospodarki. WPHI są państwowy-
mi jednostkami budżetowymi mającymi 
siedzibę poza granicami kraju (podobnie 
jak ambasady), a ich kierownicy są dyspo-
nentami budżetu III stopnia. Zastrzeżenia 
NIK wzbudziła nadmierna koncentracja 
WPHI w państwach europejskich, gdzie 
funkcjonowało 29 spośród 49 takich pla-
cówek. Zlokalizowano je głównie w pań-
stwach członkowskich Unii Europejskiej, 
których rynki są dostępne dla polskich 
przedsiębiorców, warunki prowadzenia 
handlu i inwestycji na ogół stabilne, a in-
formacje niezbędne dla działalności biz-
nesowej relatywnie łatwe do pozyskania. 
Utrzymywanie takiej struktury geogra-
ficznej podmiotów przy względnie sta-
łym poziomie wydatków na ich funkcjo-
nowanie w latach 2010–2015 (łączne wy-
datki na WPHI wyniosły w tym okresie 
340,3 mln zł, w tym na zadania promocyjne 
wydatkowano 54,5 mln zł) – powodowało 
brak możliwości tworzenia placówek w in-
nych krajach, w tym uznawanych za per-
spektywiczne (np. w Meksyku)11. Sytuację 
w tym zakresie, pod względem finanso-
wym, dodatkowo komplikowała niewła-
ściwa proporcja wydatków placówek na 

11	 W	lutym	2012	r.	MG	ustaliło	 listę	pięciu	krajów	–	rynków	perspektywicznych,	na	których	miały	zostać	
skoncentrowane	działania	promocyjne;	były	to:	Algieria,	Brazylia,	Kanada,	Kazachstan	i	Turcja.	W	2014	r.	
lista	uzupełniona	została	o	Zjednoczone	Emiraty	Arabskie	i	Meksyk.

merytoryczną działalność promocyjną i na 
ich utrzymanie. W okresie objętym kontro-
lą proporcje kwot przeznaczanych na ten 
cel kształtowały się jak 5 do 1 i pozostawały 
praktycznie niezmienne. Utrzymywanie 
stałego poziomu wydatków na promocję 
powodowało, że placówki w krajach uzna-
wanych za priorytetowe nie otrzymywały 
istotnie zwiększonych kwot na przedsię-
wzięcia promocyjne, a niektóre – nawet 
stale lub okresowo – dostawały kwoty 
mniejsze niż w latach, gdy kraje ich urzędo-
wania nie były uznawane za priorytetowe.

Ministerstwo Gospodarki stosowało 
system oceny pracy WPHI, stanowiący 
kombinację czynników ilościowych i jako-
ściowych, umożliwiający pomiar stopnia 
wykonania i rzetelności uprzednio zapro-
gramowanych zadań. Metodyka tej oceny 
została oparta na siedmiu miernikach ilo-
ściowych: liczby stoisk informacyjnych, 
odpowiedzi na zapytania, ofert/informa-
cji wprowadzonych do Portalu Promocji 
Eksportu, obsługiwanych misji, imprez 
public relations, konferencji, opracowań 
branżowych. 

Analizę ilościową uzupełniono oceną 
jakościową wykonania zadań w poszcze-
gólnych grupach, takich jak realizacja 
zadań i prowadzenie badań satysfakcji 
klienta. Przy zastosowaniu określone-
go algorytmu wyliczano punktację ocen 
cząstkowych służących do sporządzania 
ogólnej. System ten nie pozwalał jednak 
na dokonanie oceny skuteczności działań, 
to jest siły oddziaływania przedsięwzięć 
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promocyjnych w odniesieniu do adresatów. 
Jest to możliwe przez zastosowanie okre-
ślonej metodyki badawczej, wymagającej 
jednak uprzedniego zdefiniowania oczeki-
wanych rezultatów działań promocyjnych 
oraz mierników stopnia ich osiągnięcia 
(badania takie mogą także zostać zlecone 
wyspecjalizowanym firmom). Konieczne 
zatem jest zdiagnozowanie, czy przedsię-
wzięcia realizowane przez WPHI skłaniają 
ich adresatów do pożądanych zachowań  
i/lub utrwalają w nich pozytywny wize-
runek polskiej gospodarki. Wypracowanie 
takiej metodyki nie jest łatwe, niemniej 
podjęcie prac w tym kierunku wydaje się 
celowe, przede wszystkim ze względu 
na potrzebę koncentracji ograniczonych 
środków budżetowych przeznaczanych na 
promocję przedsięwzięć najbardziej efek-
tywnych. WPHI przeprowadzają ankiety 
satysfakcji klienta w kraju urzędowania. Są 
to ograniczone badania stopnia zadowo-
lenia uczestników imprezy promocyjnej, 
przeprowadzane po jej zakończeniu. Od 
drugiej połowy 2013 r. są elementem sys-
temu oceny pracy tych placówek.

W państwach, w których nie powstały 
WPHI, zadania z zakresu promocji zlecane 
i finansowane przez ministra gospodarki 
były realizowane przez placówki dyploma-
tyczne. Minister gospodarki podejmował 
decyzję w sprawie przyznania środków na 
ich wykonanie, o czym informował MSZ. 
W latach 2010–2014 na świecie działa-
ło 89 Ambasad RP (w 2015 roku – 88). 
Liczba tych, przy których nie funkcjonowa-
ły WPHI, zmniejszyła się z 47 w 2010 r. do 

12	 Dla	porównania,	wydatki	na	działania	promocyjne	poniesione	przez	WPHI	wyniosły	w	tym	samym	okresie	
54,5	mln	zł.	

44 w 2015 r. Ogółem w latach 2010–2015 
zadania z zakresu promocji gospodarczej 
na zlecenie ministra gospodarki co naj-
mniej raz wykonało 37 placówek dyplo-
matycznych. Łączne koszty ich realizacji 
wyniosły nieco ponad 4 mln zł12.

Misje gospodarcze
Powszechną praktyką stosowaną we 
wszystkich państwach jest zapewnianie 
przedsiębiorcom możliwości uczestnicze-
nia w oficjalnych wizytach przedstawicie-
li władz państwowych – jeżeli tematyka 
tych wizyt obejmuje sprawy gospodar-
cze. Udział przedsiębiorców umożliwia 
nawiązywanie bezpośrednich kontaktów 
gospodarczych oraz przyspiesza ewentual-
ne negocjacje i podpisywanie umów han-
dlowych.

W latach 2010–2015 Ministerstwo 
Gospodarki zrealizowało 22 misje go-
spodarcze do 17 krajów, w których wi-
zyty składał wiceprezes Rady Ministrów 
– minister gospodarki. Tylko w dzie-
więciu spośród tych misji uczestniczyli 
członkowie kierownictw innych resortów. 
Wśród odwiedzanych krajów nie znalazły 
się trzy spośród siedmiu uznanych przez 
MG za perspektywiczne (Brazylia, Kanada 
i Meksyk). W każdej misji brali udział re-
prezentanci od 8 do 73 przedsiębiorców. 
Koszty tych przedsięwzięć wyniosły łącz-
nie 1,9 mln zł, w tym 1,7 mln zł – przelo-
ty samolotem specjalnym oraz niespełna 
0,2 mln zł koszty delegacji oficjalnej. Firmy 
partycypowały w kosztach tylko jednej 
misji – do Szwecji w sierpniu 2011 r. (udział 
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firm wyniósł 13,1 tys. zł). W tym samym 
okresie miały miejsce 64 misje zagranicz-
ne organizowane przez MSZ. W czterech 
uczestniczyli członkowie kierownictw in-
nych resortów oraz reprezentanci samorzą-
du terytorialnego, natomiast w 19 – przed-
stawiciele samorządu gospodarczego.

Kryteria wyboru firm biorących udział 
w misjach gospodarczych MG uzależ-
nione były m.in. od kierunku misji oraz 
wiodącej branży. Podstawą kwalifikacji 
były deklaracje firm o zamiarze udziału 
w misji oraz ich potencjalne możliwości 
współpracy na rynku, którego dotyczyła 
misja. Przy wyborze uwzględniane były 
także informacje z WPHI, ambasad oraz 
samorządu gospodarczego o zainteresowa-
niu danej firmy określonym rynkiem oraz 
o perspektywach sprzedaży produktów 
lub usług danej branży. Powiadomienia 
o organizowanych misjach gospodarczych 
zarówno MSZ, jak i MG zamieszczały na 
stronach internetowych oraz przesyłały do 
samorządów gospodarczych i jednostek 
samorządu terytorialnego. Informacje te 
w niektórych wypadkach przekazywane 
były przedsiębiorcom z relatywnie niewiel-
kim wyprzedzeniem, ok. 20-dniowym, 
co praktycznie uniemożliwiało rzetelne 
przygotowanie.

Ogólnokrajowe  
sieci obsługi inwestora
Brak koordynacji działań podmiotów pań-
stwowych sprawił, że zostały utworzone 

13	 Instrumenty	finansowe	oparte	na	akredytywach	eksportowych,	o	terminie	spłaty	kredytu	do	dwóch	lat.
14	 Kredyty	dla	nabywcy	(polskich	towarów),	kredyty	dla	banku	nabywcy,	wykup	wierzytelności	oraz	–	od	

2015	r.	finansowanie	ekspansji	zagranicznej	(inwestycje	w	zagraniczne	spółki	należące	do	polskich	firm)	
–	termin	spłaty	powyżej	dwóch	lat.	

dwie niezależne od siebie ogólnokrajowe 
sieci obsługi inwestora o podobnym pro-
filu działania. NIK oceniła to negatywnie, 
z punktu widzenia celowości i gospodarno-
ści, biorąc pod uwagę, że na sfinansowanie 
tych sieci wydano łącznie ok. 62 mln zł 
– w ramach dwóch programów operacyj-
nych. Sytuacja powstała w wyniku sporu 
pomiędzy Ministerstwem Gospodarki 
a Polską Agencją Inwestycji Zagranicznych. 
Dodatkowo, w grudniu 2009 r. Polska 
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pod-
pisała umowę z jednym ze stowarzyszeń 
na realizację sześciu lokalnych centrów 
obsługi inwestora na terenie pięciu woje-
wództw Polski Wschodniej (z wykorzy-
staniem środków w ramach Programu 
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej). 
W efekcie potencjalni inwestorzy i eks-
porterzy mają do wyboru dwie, a w Polsce 
Wschodniej trzy sieci – co prowadzi do 
rozproszenia działań i dezorientacji po-
tencjalnych beneficjentów.

Finansowe wsparcie eksportu
W latach 2010–2015 rosnącą rolę w fi-
nansowym wspieraniu eksportu i ekspan-
sji zagranicznej polskich firm odgrywał 
Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). 
Instrumenty finansowe wykorzystywane 
w tej działalności miały charakter zarów-
no krótkoterminowy13, jak i długotermi-
nowy14. Skumulowana wartość wsparcia 
udzielonego polskim eksporterom i spół-
kom prowadzącym ekspansję zagraniczną 
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wyniosła 2 732 mln zł. Szczególnie istot-
ne dla skali zaangażowania finansowego 
Banku miało przyjęcie w 2014 r. nowej 
strategii, w której wsparcie eksportu i in-
westycji polskich za granicą stało się jed-
nym z czterech kluczowych celów dzia-
łalności. Efektem był skokowy wzrost 
w 2015 r. wolumenu wsparcia w porówna-
niu z 2014 r. – z 196 mln zł do 1 286 mln zł, 
w tym zwłaszcza w ramach instrumen-
tów długoterminowych – z 87 mln zł do 
1 028 mln zł.

W okresie objętym kontrolą Bank 
udzielił 362 firmom łącznie 837 kredy-
tów. Według informacji BGK w 2016 r. 
powinno być realizowanych co najmniej 
sześć znaczących finansowo projektów 
(w tym dwa polegające na finansowaniu 
ekspansji zagranicznej) o łącznej wartości 
1 258 mln zł. W strukturze geograficz-
nej wsparcia zdecydowanie dominowała 
Białoruś (ponad 39% całości wsparcia), 
a łącznie z Rosją i Ukrainą – ponad 58%. 
Od 2015 r. liczącym się kierunkiem eks-
pansji jest Kanada (46,1% całości wsparcia 
w tym roku).

W latach 2011–2014 rozwinęła się dzia-
łalność Korporacji Ubezpieczeń Kredytów 
Eksportowych SA. W zakresie działalności 
ubezpieczeniowej gwarantowanej przez 
Skarb Państwa15 nastąpił wzrost wartości 
ubezpieczonego obrotu handlowego finan-
sowanego kredytami krótkoterminowy-
mi (o terminie spłaty poniżej dwóch lat) 

15	 Ustawa	 z	 7.7.1994	 o	 gwarantowanych	 przez	 Skarb	 Państwa	 ubezpieczeniach	 eksportowych	 (Dz.U.	
z	2015	r.	poz.	489).	Dane	na	podstawie	rocznych	sprawozdań	KUKE	<http://www.kuke.com.pl/o-kuke/
raporty-roczne>.	Ze	względu	na	konieczność	zapewnienia	porównywalności	danych,	do	analizy	przyjęto	
lata	2011–2014,	czyli	okres,	w	którym	KUKE	prezentuje	odrębne	sprawozdania	o	ubezpieczeniach	gwa-
rantowanych	przez	Skarb	Państwa.

z 835 mln USD do 875,6 mln USD. Łączna 
wartość udzielonej ochrony ubezpiecze-
niowej z tytułu kontraktów i kredytów 
eksportowych (ponaddwuletni okres spła-
ty – długoterminowej) zmalała natomiast 
z 448,6 mln USD do 302,2 mln USD. 
W 2014 r. w strukturze geograficznej za-
wartych umów ubezpieczenia kontraktów 
finansowanych kredytem długo- i średnio-
terminowym (według wartości) domino-
wała Norwegia –56,8% i Wielka Brytania 
– 13,4%. Była to istotna zmiana w stosun-
ku do 2011 r., kiedy to dominowała Rosja 
– 56,5%, a Norwegia zajmowała drugie 
miejsce – 25,1%.

Efekty kontroli
Przeprowadzona przez NIK kontrola, oce-
niająca działalność urzędów i instytucji 
w obszarze promocji gospodarczej wyka-
zała, że nie stworzono spójnego systemu 
takiej promocji. Poszczególne przedsię-
wzięcia były wykonywane w sposób nie-
skoordynowany, co stwarzało ryzyko na-
kładania się i nadmiernej koncentracji dzia-
łań w jednych obszarach przy zaniechaniu 
ich podejmowania w innych. Stosowano 
różne formy promocji, osiągając przy tym 
zaplanowane, ilościowe wskaźniki realiza-
cji celów ujmowane w programach ope-
racyjnych lub planach pracy w układzie 
zadaniowym. Na przykład, w wypadkach 
sieci obsługi inwestora, funkcjonujących 
na skalę krajową, jako mierniki przyjęto 
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m.in. ilość świadczonych usług dla ekspor-
terów (tzw. pro-export) oraz dla inwesto-
rów (pro-biz), a dla programów promocji 
ogólnej na konkretnych rynkach – liczbę 
misji gospodarczych i ich uczestników, 
liczbę odsłon portalu internetowego, etc. 
Pod tym względem jednostki objęte kon-
trolą NIK były skuteczne w działalności 
promocyjnej. Należy jednak zauważyć, że 
wskaźniki ilościowe nie odzwierciedlają 
faktycznego wpływu prowadzonych czyn-
ności na ich rzeczywiste efekty. Miarodajne 
pod tym względem mogłyby być badania 
skuteczności oddziaływania promocyjne-
go na ich adresatów, jednak podejmowano 
je w ograniczonym zakresie – głównie ze 
względu na wysokie koszty.

Informacja o wynikach kontroli „Pro-
mocji gospodarczej Polski” spotkała się 
ze dużym zainteresowaniem parlamen-
tarzystów. Prezentacja informacji miała 
miejsce na posiedzeniach trzech komisji 
sejmowych:

 • Gospodarki i Rozwoju –15 listopada 
2016 r.,

 • Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki 
– 1 grudnia 2016 r.,

 • Kontroli Państwowej –14 grudnia 2016 r.
W części wnioskowej informacji NIK 

zawarła postulat wskazujący na koniecz-
ność budowy od podstaw sytemu promocji 
gospodarczej, który powinien być oparty 
na odrębnej, spójnej strategii. Wiodące 
przedsięwzięcia w ramach takiego systemu 
powinny być powierzone jednemu, wyspe-
cjalizowanemu podmiotowi, który będzie 
miał też faktyczną możliwość koordynacji 
wszystkich przedsięwzięć. Konieczne jest 
także zapewnienie mu wieloletniej stabil-
ności finansowej. Jest to szczególnie istotne 

w związku z tym, że dotychczas znaczna 
część działań była finansowana środkami 
z budżetu UE, co może ulec zdecydowa-
nemu ograniczeniu w nowej perspektywie 
finansowej po roku 2020. Konieczne jest 
też przekierowanie aktywności promo-
cyjnej na rynki pozaunijne i tym samym 
dywersyfikacja kierunków eksportu.

Według NIK konieczne są także pre-
cyzyjne badania rzeczywistego wpływu 
przedsięwzięć promocyjnych na rozwój 
eksportu i inwestycji polskich za grani-
cą oraz na intensyfikację bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych. Badania takie 
wymagają profesjonalnych metod (np. sta-
tystycznych bądź ekonometrycznych), ko-
nieczne może być także zlecanie ich wy-
specjalizowanym firmom, mimo że są re-
latywnie drogie.

Wnioski sformułowane przez Izbę zo-
stały w dużym stopniu zaakceptowane/
przyjęte przez stronę rządową, co znalazło 
także potwierdzenie w wypowiedziach 
podczas posiedzeń komisji sejmowych. 

W informacji przedstawicieli rządu 
przedstawionej na posiedzeniu Komisji 
Gospodarki i Rozwoju podkreślono, 
że w tworzonej „Strategii na rzecz od-
powiedzialnego rozwoju”, w obszarze 
„Ekspansja zagraniczna” zawarto wiele 
koncepcji służących wyeliminowaniu 
nieprawidłowości ustalonych przez 
Najwyższą Izbę Kontroli. Między in-
nymi rząd zamierza zreformować pol-
ską dyplomację ekonomiczną, podnieść 
efektywność działania zarówno WPHI, 
jak i wydziałów ekonomicznych amba-
sad i konsulatów, a także utworzyć wy-
specjalizowaną agencję ds. promocji go-
spodarczej – Polską Agencję Inwestycji 



Nr 2/marzec-kwiecień/2017 93 

Promocja gospodarcza Polski   kontrola i audyt

i Handlu (PAIH). Ma być ona podmio-
tem odpowiedzialnym za koordynację 
polityki wspierania eksportu i polskich 
inwestycji zagranicznych. PAIH będzie 
podejmować działania z dziedziny pro-
mocji gospodarczej, wspierania eksportu 
oraz przyciągania zagranicznych inwesty-
cji. Do jej zadań ma należeć koordynacja 
wszelkich instrumentów, takich jak: misje 
gospodarcze, targi, programy adresowane 
do poszczególnym branż i rynków. 

Za ważne uznano też wzmocnienie ko-
ordynacji działań placówek zagranicznych 
w ramach wspierania polskich przedsię-
biorców w procesach internacjonalizacji 
i promocji gospodarczej. Przedsiębiorcy 
mają zyskać instytucję „jednego okienka” 
w ramach placówki zagranicznej, które 
będzie świadczyło kompleksowe usłu-
gi w zakresie spraw analityczno-ekono-
micznych i informacyjno-promocyjnych. 
Działalność Agencji ma być finansowa-
na przez Polski Fundusz Rozwoju, który 
będzie wdrażał instrumenty finansowe 
przydatne w rozwoju polskich przedsię-
biorstw. 

Jednocześnie została dostrzeżona 
potrzeba dywersyfikacji kierunków 
polskiego eksportu poza państwa Unii 
Europejskiej (przy zachowaniu wysokie-
go poziomu wymiany handlowej z pań-
stwami UE) szczególnie w odniesieniu do 
rynków notujących wysokie wzrosty PKB 
i obrotów handlowych. Dywersyfikacja 
ta wymaga wsparcia i prowadzenia akcji 
promocyjnej na tych rynkach. Przewiduje 

16	 <http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/ 
wykaz-prac-legislacyjny/r2283,Projekt-ustawy-o-systemie-promocji-gospodarki.html>

się reorganizację sieci zagranicznych pla-
cówek podległych ministrowi do spraw 
gospodarki.

W ramach tej reorganizacji zostanie 
powołanych 69 nowych placówek (trade 
office), które będą zagranicznymi przed-
stawicielstwami PAIH. Mają one powstać 
na bazie likwidowanych WPHI – głównie 
na rynkach pozaunijnych, perspektywicz-
nych i mniej znanych. Tworzenie takich 
placówek rozpoczęto już w Teheranie, 
San Francisco, Nairobi, Ho chi Minh 
i Singapurze. 

Zakłada się ponadto, że nowe placów-
ki będą funkcjonowały w formule praw-
nej bardziej dostosowanej do lokalnych 
uwarunkowań prawnych i ekonomicznych. 
Niektóre WPHI zachowają dotychczasową 
formę działania, w szczególności w tych 
krajach, gdzie jest wymagany status dy-
plomatyczny tego typu instytucji.

Na wsparcie polskiego eksportu ma być 
przeznaczonych około 60 mld zł, z tego 
36 mld zł – na finansowanie; na gwaran-
cje – 8,2 mld zł; na ubezpieczenia i fakto-
ring – 9,6 mld zł; na limity rozliczeniowe 
– 3,5 mld zł; na fundusz ekspansji zagra-
nicznej – 1,5 mld zł.

W wykazie prac Rady Ministrów, pod 
numerem UA19 zarejestrowany został 
projekt ustawy o systemie promocji go-
spodarczej, którego istota, jak wynika 
z opisu zawartego na stronach interneto-
wych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów16, 
jest zbieżna z wnioskami Najwyższej Izby 
Kontroli. Podobnie zbieżna jest diagnoza 
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problemów związanych z promocją go-
spodarczą. Projekt ustawy, zaproponowa-
ny w marcu 2016 r. przez Ministerstwo 
Rozwoju, jako wynikający z expose rządo-
wego – nie został dotychczas rozpatrzony 
i nie zaplanowano terminu jego przyjęcia 
przez Radę Ministrów. W informacji po-
kontrolnej NIK, zatwierdzonej 29 sierp-
nia 2016 r., zawarto wniosek do Rady 

Ministrów – o możliwie szybkie rozpa-
trzenie projektu tej ustawy i skierowanie 
go do prac parlamentarnych.
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