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Streszczenie: Przez ponad dwie dekady w systemie państwowego wsparcia polskiego bizne-
su za granicą dominował filar dyplomacji ekonomiczno-handlowej. Ewolucyjne modyfika-
cje i znaczniejsze korekty (1999, 2006) wprowadziły instytucjonalne wzbogacenie systemu, 
ale doprowadziły do jego rozdrobnienia i tym samym – do trudności w koordynacji i chro-
nicznego niedofinansowania. Od 2017 roku trwa radykalna przebudowa systemu, w ramach 
której likwidowana jest dyplomacja handlowa, a w jej miejsce powstaje Polska Agencja In-
westycji i Handlu z jej zagranicznymi biurami handlowymi o charakterze niedyplomatycz-
nym. Celem artykułu jest próba oceny procesu zmian systemowych ze wskazaniem momen-
tów przełomowych i identyfikacja zmiany paradygmatu w podejściu.

Słowa kluczowe: polityka proeksportowa, dyplomacja ekonomiczno-handlowa, system 
promocji, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, zagraniczne biura handlowe

Abstract: For more than two decades, the pillar of economic and trade diplomacy domi-
nated in the system of state support for Polish business abroad. Evolutionary changes and 
major corrections (1999, 2006) introduced the institutional enrichment of the system, but 
led to its fragmentation and thus to difficulties in coordination and chronic underfunding. 
Since 2017, a radical rebuilding of the system has been underway, under which commercial 
diplomacy is being liquidated and replaced by the Polish Investment and Trade Agency with 
its foreign non-diplomatic trade offices. The aim of the article is to assess the process of sys-
temic changes with the indication of breakthrough moments and to identify the paradigm 
shift in the approach. 

Keywords: pro-export policy, economic and commercial diplomacy, promotion system, Po-
lish Investment and Trade Agency, foreign trade offices

Wstęp

Większość rozwiniętych krajów świata zaangażowanych w międzynarodowy po-
dział pracy i stosunki gospodarcze z otoczeniem zewnętrznym posiada mniej lub bar-
dziej rozbudowany system państwowego wsparcia (promocji) ekspansji zagranicznej 
swoich firm. System taki zbudowany jest najczęściej z  trzech filarów. Filar pierwszy 
tworzą organy dyplomatyczne państwa, drugi – samorząd gospodarczy przedsiębiorstw 
(izby gospodarcze), a trzeci – rządowa lub w części rządowa wyspecjalizowana agencja, 
zajmująca się w kraju i za granicą promocją eksportu i inwestycji zagranicznych. 

W  Polsce taki całościowy system znajduje się ciągle in statu nascendi; obecnie 
– w  fazie zasadniczej zmiany. Relatywne opóźnienie w  budowie systemu wsparcia 
ma podłoże historyczno-ideologiczne. III Rzeczypospolita odziedziczyła bowiem po 
okresie wcześniejszym nie tylko relatywnie niski poziom rozwoju gospodarczego oraz 
słabe umiędzynarodowienie gospodarki i jej przedsiębiorstw, ale również brak odpo-
wiednich instytucji i niechęć do aktywności państwa w gospodarce, w tym – w sferze 
promocji ekspansji międzynarodowej. Dodatkowo systemową transformację i refor-
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mowanie, a nawet głębszą refleksję w sferze prac analityczno-koncepcyjnych utrud-
niały sprzeczności interesów resortowych głównych aktorów instytucjonalnych w tym 
zakresie, tj. ministerstw odpowiedzialnych za sprawy zagraniczne oraz za sprawy go-
spodarcze. W tej sytuacji, przez ponad dwie i pół dekady po zasadniczej transformacji 
ustrojowej w gospodarce polskiej, w systemie państwowej promocji polskiego biznesu 
za granicą dominował filar dyplomacji ekonomiczno-handlowej, a pozostałe bądź nie 
istniały (samorząd gospodarczy), bądź spełniały rolę drugorzędną.

Zmiana w systemie następuje od 2017 roku wraz z likwidacją dyplomacji han-
dlowej i koncentracją działań promocyjnych w filarze specjalnej instytucji: PAIH 
z jej biurami zagranicznymi o charakterze niedyplomatycznym. Skuteczność i efek-
tywność nowego podejścia potrzebują weryfikacji w praktycznym działaniu.

Celem artykułu jest spojrzenie na proces zmian systemowych w sposób cało-
ściowy, na poziomie na tyle syntetycznym, aby móc wyodrębnić główne czynni-
ki i kierunki ewolucji oraz wskazać i ocenić momenty przełomowe, identyfikując 
zmianę paradygmatu w podejściu.

1. Przesłanki tworzenia systemów wsparcia stosunków 
gospodarczych z zagranicą

Rola państwa w gospodarce rynkowej jest jednym z najbardziej kontrowersyj-
nych problemów w doktrynie ekonomiczno-prawnej i w praktyce polityki gospo-
darczej. Niezależnie jednak od różnic w  tym względzie, w  głównych kierunkach 
myślenia ekonomicznego, tj. liberalizmu (koncepcja państwa minimum) i  inter-
wencjonizmu (poszerzona rola państwa), zawsze znajduje się miejsce na uzasadnie-
nie aktywności państwa we wspieraniu ekspansji zagranicznej własnych podmio-
tów gospodarczych1. Argumenty na rzecz aktywności państwa pochodzą zarówno 
z arsenału różnych odmian liberalizmu, jak i z nurtu interwencjonistycznego, a tak-
że z płaszczyzny w praktyce uprawianej polityki gospodarczej.

Nawet zwolennicy państwa minimum uznają konieczność zapewnienia w ramach 
jego zadań warunków dla działania mechanizmu rynkowego o  charakterze konku-
rencyjnym, czyli funkcjonowania jakościowo właściwej (uczciwej, efektywnej) kon-
kurencji2. U  podłoża takiego podejścia są stwierdzone empirycznie tzw. zawodności 

1  Ochrona i promocja interesów ekonomicznych kraju i jego podmiotów (przedsiębiorstw), w łącz-
ności z  polityką zagraniczną należały zawsze do pierwotnych kompetencji państwa. O  dostęp do 
zasobów i przestrzeń dla ekspansji toczono wiele wojen, a w czasach pokojowych rządy starały się 
swoją aktywną polityką utrzymywać zdobycze i promować działalność swoich firm. Por. H. Groener,                           
A. Schueller, Konzeptionen und Praxis internationaler Wirtschaftspolitik, [w:] D. Cassel, Wirtschafts-
politik im Systemvergleich, Verlag Franz Vahlen, Muenchen 1984, s. 117-144.
2  Por. Ch. Watrin, Ordnungs- und Wirtschaftspolitische Grunglagen sozialer Marktwirtschaft, [w:] So-
ziale Marktwirtschaft. Ein Modell fuer Europa, Berlin 1994 oraz Kontrowersje wokół roli państwa we 
współczesnej gospodarce rynkowej, http://www.krakow.pte.pl/pliki/Panstwo%20a%20rynek_02_Roz-
dzial_1.pdf [dostęp: 20.12.2018].
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(niesprawności) rynku – market failures, wynikające z  faktu niedoskonałości konku-
rencji, niekompletności rynków, występowania efektów zewnętrznych oraz potrzeby 
zapewnienia dóbr publicznych i społecznie pożądanych3. W przekonaniu zwolenników 
liberalizmu gospodarczego wspieranie ekspansji eksportowej i umiędzynarodowienia 
przedsiębiorstw w wielu sytuacjach może służyć przywracaniu, utrzymaniu i rozwojowi 
mechanizmu rynkowego i stanu konkurencji. 

W nurcie interwencjonistycznym zwraca się uwagę nie tylko na skalę mikroekono-
miczną, lecz podkreśla się także kwestię niesprawności rynku na szczeblu makroekono-
micznym. Chodzi w szczególności o zjawiska cyklu koniunkturalnego i reakcji gospo-
darki na wstrząsy podażowe oraz popytowe. Cykliczny charakter rozwoju gospodarki 
rynkowej stanowi według koncepcji Keynesa uzasadnienie i zachętę do stabilizowania 
wzrostu gospodarczego, między innymi poprzez wyrównywanie brakującego popy-
tu w okresach słabej koniunktury.4 Państwowe wspieranie eksportu jest, par excellen-
ce, działaniem na rzecz uzupełniania popytu przez popyt z zagranicy. Zgodnie z nową 
teorią wzrostu aktywne podejście państwa w subsydiowaniu majątku produkcyjnego 
i kapitału ludzkiego ma szanse wspomagać mechanizm rynkowy5. Aktywność państwa 
w relacjach jego podmiotów z zagranicą wynika bezpośrednio z opartej na teorii gier 
koncepcji międzynarodowej konkurencji strategicznej i strategicznej polityki handlo-
wej, opisujących proces przesuwania części korzyści z wymiany handlowej z otoczenia 
zewnętrznego do własnego kraju. Najczęściej stosowanymi metodami są: subwencjo-
nowanie prac B+R w przedsiębiorstwach krajowych (rent creation), ułatwienia wejścia 
do gałęzi dla przedsiębiorstw własnych (rent shifting) oraz utrudnienia wchodzenia na 
rynek potencjalnych konkurentów zagranicznych (rent maintaining)6. 

W niemieckim systemie społecznej gospodarki rynkowej – syntezie ordoliberali-
zmu i interwencjonistycznych koncepcji chrześcijańskiej nauki społecznej oraz demo-
kratycznego socjalizmu – sformułowano i urzeczywistniano w praktyce, na poziomie 
ogólnych celów i zasad (Ordnungsprinzipien), obok postulatów swobody konkurencji 
w skali globalnej, wolności handlu zagranicznego i wolnej wymiany walut, dezyderaty 
wspierania zwiększania zaangażowania w międzynarodowy podział pracy oraz zapew-
nienia przez rząd możliwie największego stopnia swobody dostępu do rynku produktów 
i czynników wytwórczych dla krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych7. 

3  D.A. Rosati, Polityka gospodarcza. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 
2017, s. 27-51.
4  Ibidem, s. 53.
5  Por. H. Berg, F. Schmidt, Industriepolitik, [w:] Handbuch Europaeischer Wirtschaftspolitik, Verlag 
Vahlen, Muenchen 2002.
6  J.M. Seits, Staatliche Industriepolitik. Begruendung, Instrumente und Probleme, Nomos Verlag, 
Baden-Baden 1999. 
7  J. Misala, Koncepcja socjalnej gospodarki rynkowej jako podstawa rozwoju gospodarczego Niemiec. 
Ujęcie teoretyczne, [w:] T. Budnikowski (red.), Gospodarka niemiecka 20 lat po zjednoczeniu, Instytut 
Zachodni, Poznań 2011, s. 11-32.
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W bieżącej praktycznej polityce gospodarczej aktywność państwa w sferze promocji 
eksportu i ekspansji międzynarodowej uzasadnia się m.in.:

 – potrzebą kompensacji działań innych państw (np. wzrostu opłat importo-
wych dla produkcji eksportowej, wyrównywania szans wobec działań promocyj-
nych stosowanych na rzecz konkurentów zagranicznych);

 – wspieraniem szans rozwojowych własnych podmiotów gospodarczych 
z grupy małych i średnich firm w konkurencji z usadowionymi na rynku dużymi 
koncernami (mechanizm podobny do zjawiska ceł ochronnych dla młodych prze-
mysłów, tzw. infant industries);

 – potrzebą poprawy sytuacji w bilansie płatniczym;
 – koniecznością likwidacji ograniczenia lub kompensowania kosztów specy-

ficznych rodzajów ryzyka powstającego w procesie ekspansji zagranicznej. Chodzi 
o ryzyko polityczne (rewolucje, przewroty, nagłe zmiany warunków działania), ry-
zyko siły wyższej, ryzyko kursowe, del credere, kontraktowe (utrudniony dostęp do 
informacji o partnerach zagranicznych), finansowe8.

Przy ogólnej zgodności co do potrzeby wsparcia przedsiębiorstw w ich ekspan-
sji zagranicznej zwraca się uwagę na to, iż taka aktywność państwa powinna się 
odbywać w ograniczonym zakresie i według określonych zasad. Teoretycznie linię 
demarkacyjną dozwolonej aktywności państwa w tym zakresie stanowi kryterium 
nienaruszania mechanizmu rynkowego, reguł konkurencji i optymalizacji zasobów 
w skali globalnej9. W praktyce pod szczególnym nadzorem są wszelkie bezpośred-
nie, adresowane do konkretnych przedsiębiorstw dotacje i  subwencje finansowe, 
przekraczające granicę odczuwalności dla funkcjonowania rynku według reguły de 
minimis. Ograniczenia wspierania działalności eksportowej w formie bezpośredniej 
zostały w  układzie międzynarodowym skodyfikowane w  ramach Międzynarodo-
wego Funduszu Walutowego (zakaz manipulacji kursem walutowym), Światowej 
Organizacji Handlu (zakaz subwencji eksportowych, z wyjątkiem sektora rolnego), 
Organizacji Współpracy Ekonomicznej i Rozwoju (zakaz subwencji, niedozwolo-
nego zwrotu podatków, ulgowych stawek ubezpieczeniowych), Unii Europejskiej 
(zakaz pomocy publicznej przekraczającej poziom de minimis). 

W rezultacie w krajach o gospodarce rynkowej, niezależnie od różnic ideolo-
giczno-politycznych i systemowych, w powszechnym użyciu utrwaliły się terminy 
i pojęcia opisujące działania funkcjonariuszy państwowych w sferze promocji, takie 
jak: ekonomiczny interes narodowy, gospodarcza racja stanu, patriotyzm gospo-
darczy. Hasła te bywają artykułowane w polityce gospodarczej wyraziście i wprost, 
względnie w sposób bardziej zawoalowany. W każdej sytuacji tworzą one w ocenach 
zasadniczy punkt odniesienia i normatyw dla aktywności na rzecz gospodarki i jej 
podmiotów ze strony urzędów i instytucji w ramach ich misji i służby państwowej. 

8  Szerzej: Ryzyko w eksporcie, www.eksporter.pl [dostęp: 12.09.2018].
9  H. Klodt, C. Werth, J. Altmann, Exportfoerderung, http://wirtschaftslexikon.gabler.de [dostęp: 12.09.2018].
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W Polsce na początku lat 90. XX wieku przesłanki państwowego wsparcia biz-
nesu w relacjach z zagranicą oraz przedsięwzięć gospodarczych realizowanych za 
granicą były niezwykle ważne. Związane było to ze skumulowaniem się wszystkich 
powodów aktywności państwa w  tym zakresie: od chęci zapewnienia funkcjono-
wania konkurencyjnego rynku, poprzez wspieranie procesów wzrostowo-rozwojo-
wych, do pilnej potrzeby równoważenia bilansu płatniczego. W warstwie przekonań 
teoretycznych i  podbudowy ideologiczno-politycznej bieżącej polityki gospodar-
czej zderzyły się natomiast przeciwstawne koncepcje: wzorowany na rozwiązaniach 
niemieckich model społecznej gospodarki rynkowej10 i  praktykowany w  krajach 
anglosaskich model kapitalizmu liberalnego. W  budowie instytucji rynkowych 
korzystano wprawdzie z doświadczeń państw o społecznej gospodarce rynkowej, 
ale w praktycznym działaniu dominował „duch liberalizmu”, usuwając w cień ha-
sła interesu narodowego, gospodarczej racji stanu i patriotyzmu gospodarczego11. 
Najprawdopodobniej również z tego powodu kwestia tworzenia państwowego i sa-
morządowego systemu promocji eksportu i umiędzynarodowienia przedsiębiorstw 
nie była w latach 90. priorytetem kolejnych polskich rządów. Niemniej jednak, ze 
względu na artykułowane ze strony środowisk gospodarczych potrzeby, stopniowo 
dojrzewało przekonanie o potrzebie budowy systemu i intensyfikacji działań pań-
stwa w tym zakresie. 

2. Nowy początek w istniejących strukturach i rozbudowa 
instytucjonalna (lata 90.) 

Po likwidacji monopolu handlu zagranicznego w obszarze publicznej promocji 
polskich interesów gospodarczych w świecie pozostały od 1990 roku: resort odpowie-
dzialny za handel zagraniczny12 – jako urząd nadzorująco-regulacyjny oraz za grani-
cą, w około 160 krajach świata – tzw. biura radcy handlowego (BRH), ulokowane przy 
polskich ambasadach13. 

10  Ten system gospodarczy uzyskał w Polsce w 1997 r. rangę normy konstytucyjnej poprzez odpo-
wiedni zapis w art. 20 Konstytucji RP, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, tekst uchwalony w dniu 
2  kwietnia  1997  r. przez Zgromadzenie Narodowe, https://www.infor.pl/prawo/konstytucja/inne
/76717,Pelne-teksty-konstytucji-do-pobrania.html [dostęp:4.07.2017].
11  Por.: J. Olszyński, O. Vogel, Polen auf dem Weg zur Marktwirtschaft , „Beitraege zur Wirtscha-
fts- und Sozialpolitik”, 194, Institut der deutschen Wirtschaft, Koeln 1991; R. Woś, Plan Balcerowi-
cza i terapia szokowa w polskiej gospodarce: Czy naprawdę mamy być z czego dumni?, https://biznes.
gazetaprawna.pl/artykuly/844687,plan-balcerowicza-i-terapia-szokowa-w-polskiej-gospodarce-czy-
naprawde-mamy-byc-z-czego-dumni.html [dostęp: 12.07.2017].
12  Resort ten funkcjonował pod nazwą: Ministerstwo Współpracy z Zagranicą (1987-1997), Mini-
sterstwo Gospodarki (1997-2003 i 2005-2015), Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
(2003-2005), Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (2015-2016); obecnie – Ministerstwo Przedsiębior-
czości i Technologii – od 2017.
13  Biura Radcy Handlowego kontynuowały tradycje pracy radców handlowych ambasad i konsula-
tów II Rzeczypospolitej. W czasach gospodarki centralnie planowanej stały się specyficznym organem 
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W  nowych warunkach ustrojowych resort współpracy gospodarczej z  zagra-
nicą podjął zadanie budowy dyplomatycznego filaru ochrony i promocji interesów 
gospodarczych państwa i przedsiębiorstw. Na szczeblu centralnym, w ministerstwie, 
wyodrębniono odpowiednie komórki organizacyjne i   podjęto wewnątrzresortowe 
regulacje w kwestii zadań, dotyczących zarówno międzynarodowej polityki handlo-
wo-inwestycyjnej, jak i wsparcia podmiotów gospodarczych14. 

Nowy start w kwestiach ochrony i promocji interesów gospodarczych odbywał 
się za granicą w  istniejących strukturach, tj. w ramach biur radców handlowych. 
Nie oznaczało to jednak braku zmian. Oprócz zasadniczej zmiany liczby i rodza-
jów beneficjentów (nowy typ gospodarki, proces transformacji, dziesiątki tysięcy 
firm, głównie prywatnych) dokonywały się relatywnie radykalne zmiany osobowe, 
kształtował się nowy zakres przedmiotowy działań BRH i pojawiło się, w niewiel-
kim zakresie, specjalne budżetowanie zadań ściśle promocyjnych na rzecz rozwoju 
eksportu i inwestycji zagranicznych sprowadzanych do Polski.

Zmiany osobowe oznaczały z  jednej strony radykalne zmniejszenie liczby 
zatrudnionych w  BRH dyplomatów, spowodowane wycofywaniem przedstawi-
cieli Polskiej Izby Handlu Zagranicznego i  byłych central handlu zagranicznego, 
urzędników reprezentujących likwidowane resorty i nadzorujących realizację wy-
gaszanych dotychczasowych rządowych porozumień handlowych, z drugiej strony 
– zastępowanie pracowników nierokujących sprostania nowym wyzwaniom wpro-
wadzanymi do dyplomacji reprezentantami środowisk biznesu, dziennikarstwa, 
uczelni wyższych itp. Ogólna liczba zatrudnionych w BRH zmniejszyła się w pierw-
szych latach 90. do około 50% stanu sprzed 1989 roku.

Od strony przedmiotowej BRH zostały skonfrontowane zarówno z zadaniami 
specyficznymi dla pionierskiego okresu transformacji gospodarczej, tj. wspierania 
rozmów w sprawie redukcji polskiego zadłużenia za granicą, procesu stowarzysze-
nia Polski z Unią Europejską i „osłoną” negocjacji akcesyjnych, przystępowania do 
OECD i  tworzenia CEFTA oraz budowy podstaw infrastruktury instytucjonalnej 
w  krajach poradzieckich, jak i  z podjęciem typowych dla warunków gospodarki 
rynkowej zadań o  charakterze makro- i  mikroekonomicznym. W  szczególności 
podjęto gromadzenie, opracowywanie i przekazywanie informacji gospodarczych 
z  krajów funkcjonowania do Polski i  upowszechnianie w  kraju urzędowania in-
formacji o stanie gospodarki i postępach w jej reformowaniu (funkcja informacyj-

„obsługującym” monopol państwa w dziedzinie handlu zagranicznego i wchodziły formalnie w skład 
misji dyplomatycznych, ale administracyjnie, funkcjonalnie i budżetowo podlegały resortowi handlu 
zagranicznego. Ich istnienie i działanie „przy ambasadach” oznaczało przesunięcie zadań dyploma-
cji gospodarczej i  promocji do resortu właściwego dla gospodarki. Szerzej patrz: E. Molendowski,                       
W. Polan, Dyplomacja gospodarcza. Rola i znaczenie w polityce zagranicznej państwa, Oficyna a Wolters 
Kluwer business, Kraków 2007; S. Długosz, Dyplomacja Merkurego, Philip Wilson, Warszawa 2000.
14  Po likwidacji monopolu handlu zagranicznego realizowanego przez tzw. centrale handlu zagra-
nicznego do prowadzenia eksportu, importu i inwestycji zagranicznych zostali dopuszczeni wszyscy 
przedsiębiorcy, co oznaczało wzrost liczby podmiotów z kilkudziesięciu do kilkudziesięciu tysięcy. 
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na). Równolegle nowe zadania obejmowały współkształtowanie międzyrządowych 
umów nowej generacji, np. o  unikaniu podwójnego opodatkowania, o  ochronie 
inwestycji (funkcja negocjacyjna) oraz ochronę i  promocję handlowych i  inwe-
stycyjnych interesów polskich podmiotów (funkcja interwencyjna i promocyjna). 
Pracownicy BRH, w  ramach pamięci instytucjonalnej, mieli duże doświadczenia 
i  umiejętności w  sprawach międzyrządowych; natomiast kompetencje dla swojej 
misji w sprawach biznesowych tworzyli niemal od podstaw, wspierając się przy tym 
indywidualnymi doświadczeniami i  przykładami z  innych krajów, wedle zasady 
uczenia się w trakcie działania. 

W pierwszym okresie tworzono podstawy dla skuteczności branżowych i pro-
duktowych akcji promocyjnych poprzez zintegrowane działania na rzecz poprawy 
wizerunku Polaków, Polski i polskiej gospodarki; w następnym – dyplomacja z BRH 
szerzej włączała się we wspieranie przedsiębiorstw przy prezentacjach branż, firm, 
produktów na wystawach, targach, giełdach kooperacyjnych itp.15 W pionierskim 
okresie lat 90. BRH w dużym stopniu same definiowały swoje zadania i swoją toż-
samość na mapie instytucji promocyjnych. Podstawowym paradygmatem przy tym 
było oparcie działań i funkcjonowania na poczuciu służby publicznej, wzmocnio-
nym uczestniczeniem w służbie dyplomatycznej transformującego się państwa. 

O ile za granicą biura radców handlowych miały w latach 90. na mapie instytu-
cjonalnej promocji polskich interesów z zagranicą pozycję niemal monopolistycz-
ną, o tyle w kraju trwała intensywna rozbudowa tego systemu. 

W 1991 r. powstała Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA (KUKE SA) 
jako wyspecjalizowana instytucja w ubezpieczaniu kredytów eksportowych; od 1994 r. – 
w ramach gwarancji Skarbu Państwa16. Utworzona w tym samym roku Agencja Rozwo-
ju Przemysłu (ARP) miała zapewniać wsparcie w restrukturyzacji przemysłu. Oferowała 
przy tym często programy proeksportowe lub wspierające inwestorów zagranicznych, sta-
jąc się jednym z elementów państwowego wsparcia na rzecz eksportu17. Nowym, istotnym 
elementem tego systemu stała się od 1991 r. Polska Agencja Inwestycji Zagranicznych, 
spółka akcyjna Skarbu Państwa, powołana z misją sprowadzania inwestycji zagranicznych 
do Polski. Koncentrowała ona swoje działania w kraju, ale podejmowała też współpra-
cę z BRH i w pewnym zakresie – własną działalność akwizycyjną w wybranych krajach, 
bogatych w kapitał18. W latach 2001 – 2016 PAIZ/PAIiIZ pełniła również rolę Krajowego 
Punktu Kontaktowego OECD, stanowiąc dla obszaru inwestycji zagranicznych forum dia-
logu między sektorem rządowym, pozarządowym i biznesem19. W 1999 r. zmodernizowa-
no podsystem promocji gospodarczej w dziedzinie turystyki, tworząc ustawą państwową 

15  Szerzej: E. Molendowski, W. Polan, Dyplomacja gospodarcza…
16  Szerzej: www.kuke.com.pl.
17  Szerzej: www.arp.pl.
18  Szerzej: paiz.gov.pl oraz paih.gov.pl.
19  Szerzej: A. Mokrysz-Olszyńska, OECD guidelines as an attempt to regulate foreign investors’ behavior, 
“Annuals of the Administration and Law / Roczniki Administracji i Prawa” 2017, nr XVII(1), s. 207.
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osobę prawną – Polską Organizację Turystyczną20, z  zagranicznymi oddziałami w po-
staci polskich ośrodków informacji turystycznej (POIT) w wybranych krajach, ważnych 
z punktu widzenia turystyki przyjazdowej do Polski21.

Po stronie samorządu przedsiębiorstw, w miejsce Polskiej Izby Handlu Zagranicz-
nego, pojawiły się regionalne izby przemysłowo-handlowe i branżowe i ich związek 
– Krajowa Izba Gospodarcza (KIG)22 oraz lobbystyczne organizacje firm i pracodaw-
ców, typu Business Centre Club, Związek Polskiego Przemysłu i Handlu „Lewiatan”, 
Konfederacja Pracodawców Polskich itp. Brak powszechności samorządu gospodar-
czego oraz sprzeczność interesów poszczególnych środowisk spowodowały margina-
lizację w polskich warunkach tego filaru systemu promocji ekspansji zagranicznej. 

Na koniec dekady lat 90., pod bezpośrednim lub pośrednim nadzorem mini-
stra gospodarki, w systemie wsparcia polskich stosunków gospodarczych z zagrani-
cą funkcjonowały BRH, KUKE, PAIZ, ARP i POT & POIT-y. Wszystkie jednostki 
miały typowo budżetowe finansowanie, wspierane funduszami przedakcesyjnymi 
Unii Europejskiej. Budżet na działania promocyjne w Ministerstwie Gospodarki i w 
BRH był bardzo skromny, nie przekraczał kilku milionów dolarów USA. 

W systemie promocji pojawiły się również napięcia i sprzeczności. Widoczna 
stała się potrzeba bieżącej centralnej koordynacji działań, zwiększenia finansowania 
oraz znaczniejszego udziału środowiska Ministerstwa Spraw Zagranicznych i poli-
tycznych placówek dyplomatycznych. Na nowo pojawił się postulat z początku lat 
90. o potrzebie likwidacji BRH i istotnej modyfikacji systemu państwowej promocji 
ekspansji zagranicznej.

3. Dominacja dyplomacji ekonomiczno-handlowej w systemie 
promocji (1999-2015); próby reformowania systemu (1999, 2006)

W 1999 roku doszło do istotnej zmiany systemowej w  instytucjonalnym wy-
miarze polskiej promocji eksportu i  inwestycji. W  miejsce BRH utworzono Wy-
działy Ekonomiczno-Handlowe (WEH), funkcjonujące w ramach polskich amba-
sad i urzędów konsularnych. W sferze symbolicznej doszło do zmiany nazwy, a w 
sferze organizacji i zarządzania – do konsolidacji i (niepełnej) integracji jednostek 
dyplomacji gospodarczej z przedstawicielstwami dyplomatyczno-konsularnymi. 

Podstawą prawną było Zarządzenie nr 1 Ministra Spraw Zagranicznych i Ministra 
Gospodarki z dnia 3 sierpnia 1999 w sprawie zadań i organizacji placówek ekonomiczno-

20  Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej, Dz.U.2018.563, tj. z dnia 
16.03.2018.
21  POIT-y ulokowano w  14 krajach świata. Miejscem ich siedziby są: Amsterdam, Bruksela, Nowy 
Jork, Berlin, Sztokholm, Londyn, Rzym, Paryż, Wiedeń, Budapeszt, Madryt, Moskwa, Tokio i Pekin. 
Szerzej: www.pot.gov.pl.
22  Szerzej: www.kig.pl.
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-handlowych za granicą23. Zarządzenie to oddało kompetencje co do tworzenia, likwida-
cji bądź zawieszania WEH w ręce Ministra Spraw Zagranicznych, a gestię finansowania, 
określania zadań i oceny pozostawiło Ministrowi Gospodarki. Najważniejszym ustale-
niem Zarządzenia nr 1 jest formalne potwierdzenie integracji w zadaniach WEH spraw 
makro- i mikroekonomicznych, czyli sfery kontaktów międzyrządowych i ekonomicz-
nej polityki międzynarodowej ze sferą wsparcia dla polskiego biznesu. Istniejące już 
w BRH efekty synergii obydwóch płaszczyzn w służbie dyplomatycznej zostały zacho-
wane. Znalazło to również wyraz w określeniu właściwości WEH w obszarze programo-
wania współpracy gospodarczej, inicjowania i negocjowania międzyrządowych umów 
gospodarczych, działalności informacyjno-doradczej oraz udziału i przeprowadzania 
projektów promocyjnych (prace analityczno-informacyjne, działalność traktatowa i ob-
sługa merytoryczno-organizacyjna kontaktów, działalność promocyjna sensu stricte).

Kompromisowe i  relatywnie klarowne rozwiązania zaprojektowane w  Zarzą-
dzeniu nr 1  stworzyły dobrą podstawę dla poprawy skuteczności i  efektywności 
działań polskiej dyplomacji ekonomiczno-handlowej oraz zapowiadały dłuższy 
okres stabilizacji systemu promocji.

System ten został uzupełniony przez powołanie w  2000 roku Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)24, w ramach której realizowane są liczne progra-
my wsparcia rozwoju małych i średnich firm oraz zasobów ludzkich, bardzo często 
w powiązaniu z projektami proeksportowymi. Ponadto doposażono osobowo i zaso-
bowo PAIZ, łącząc tę spółkę w 2003 r. z Polską Agencją Informacyjną i tworząc nowy 
podmiot o nazwie Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ)25.

Profilowanie i doskonalenie nowego wariantu systemu wsparcia dla ekspansji mię-
dzynarodowej polskiego biznesu nie trwało jednak długo. Rozdrobnienie podmiotowe 
rodziło problemy koordynacyjne; brak silnego jednego ośrodka w postaci odpowiedniej 
agencji rządowej skutkował zmniejszeniem efektywności i skuteczności, a niekiedy rów-
nież - właściwej spójności działań. Powracające resortowe sprzeczności interesów do-
prowadzały do napięć i nierównowagi w systemie. W konsekwencji w Krajowym Pro-
gramie Reform rządu na lata 2005-2008 przewidziano nowe zmiany: instytucjonalne 
wzmocnienie systemu promocji i efektywności jego koordynacji w drodze ustawowego 
powołania rządowej agencji promocji gospodarczej, a tym samym – zmiany charakteru 
PAIiIZ i statusu wydziałów ekonomiczno-handlowych ambasad RP26.

Początek zmian miał charakter destabilizująco-destrukcyjny. Na mocy Porozu-
mienia z dnia 7 lutego 2006 r. między Ministrem Gospodarki a Ministrem Spraw Za-

23  Dokument niepublikowany. Por. też: E. Molendowski, W. Polan, Dyplomacja gospodarcza…, s. 157-
197.
24  Szerzej: www.parp.gov.pl.
25  Polska Agencja Informacji i  Inwestycji Zagranicznych. Podstawowe informacje, https://paiz.gov.pl 
[dostęp: 28.07.2015]; Newsletter, Departament Informacji i Komunikacji, Polska Agencja Informacji 
i Inwestycji Zagranicznych S.A, www.paiz.gov.pl.
26 Krajowy Program Reform 2005-2008 , https://psz.praca.gov.pl [dostęp: 14.02.2017].
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granicznych w sprawie ustanowienia dyplomacji ekonomicznej (dokument niepubliko-
wany) dokonano, po raz pierwszy w historii, rozdzielenia dyplomacji ekonomicznej 
i  dyplomacji handlowej oraz znacząco ograniczono potencjał dla działań na rzecz 
polskiego biznesu, zmniejszając zasoby finansowe i kadrowe nowo tworzonych jedno-
stek27. Z 79 WEH, funkcjonujących w gestii ministra gospodarki – 34 zlikwidowano, 
a 45 przekształcono w Wydziały Promocji Handlu i  Inwestycji (WPHI), redukując 
ich zasoby finansowo-kadrowe o połowę28. WPHI, w założeniu reformujących, mia-
ły stać się w przyszłości biurami zagranicznymi planowanej Polskiej Agencji Handlu 
i  Inwestycji i pozostać w nadzorze i gestii ministra gospodarki, tworząc trzon tzw. 
dyplomacji handlowej, służącej biznesowi29. W ten sposób od 2006 roku polska dy-
plomacja gospodarcza jest podzielona na dyplomację ekonomiczną (MSZ, Wydziały 
Ekonomiczne ambasad) i handlową (Ministerstwo Gospodarki, WPHI).

Cele dyplomacji ekonomicznej zostały określone jako tworzenie pozytywnego wi-
zerunku polskiej gospodarki, zwiększenie udziału polskich przedsiębiorstw w ofercie 
zamówień organizacji międzynarodowych i zapewnienie bezpieczeństwa energetyczne-
go. Środkami realizacji tych celów ma być wsparcie informacyjne, wsparcie samoorgani-
zacji, interwencje w przypadkach dyskryminacji oraz wspieranie kluczowych transakcji 
handlowych i inwestycyjnych30. Tym samym sprawy makroekonomiczne, w szczegól-
ności sprawy międzynarodowej polityki ekonomicznej, kwestie kontaktów i traktatów 
międzyrządowych, zostały zlokalizowane w  wydziałach ekonomicznych ambasad, 
a do WPHI – w ramach dyplomacji handlowej – przydzielono sprawy bezpośredniego 
wsparcia biznesu. Obok starań o ułatwienia w dostępie do rynku i promocji branżowo-
-produktowych WPHI miało koncentrować się na dostarczaniu informacji i wstępnego 
doradztwa przy wchodzeniu na rynki zagraniczne, udostępnianiu baz danych eksporte-
rów i importerów oraz baz zapytań ofertowych, wspomaganiu przy uczestnictwie w tar-
gach i wystawach oraz w misjach gospodarczych. We współpracy z ówczesnym PA-
IiIZ wydziały promocji miały aktywizować dopływ inwestycji bezpośrednich do Polski 
i wspomagać inwestycje polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych31. 

Rozwiązanie z 2006 r. – z założenia o charakterze tymczasowym, przewidziane 
do skorygowania po utworzeniu mającej zastąpić PAIiIZ Polskiej Agencji Promocji – 
faktycznie przetrwało dłużej, niż przewidywano, tj. do 2017 roku. W dziesięcioleciu 

27  W  ramach podziału Ministerstwo Spraw Zagranicznych przejęło od Ministerstwa Gospodarki 
około 50% zasobów kadrowych, majątku i budżetu z zamiarem stworzenia w centrali Departamentu 
Ekonomicznego i Wydziałów Ekonomicznych, docelowo w 80 polskich ambasadach na świecie, Poro-
zumienie z dnia 7 lutego 2006 r. ... 
28  Ibidem.
29  Uzupełnieniem Porozumienia z dnia 7 lutego 2006 r. było Porozumienie o współpracy przy realizacji zadań 
Ministra Gospodarki w krajach bez istniejących WPHI z dnia 14. 09. 2006 r.(dokument niepublikowany).
30  Czym jest dyplomacja ekonomiczna, https://www.msz.gov.pl/polityka_zagraniczna/ [dostęp: 
21.11.2018].
31  Por. G. Gawin, Kształtowanie się i rola dyplomacji ekonomicznej w Polsce, „Polski Przegląd Dyplo-
matyczny” 2008, nr 3 (43), s. 101-118.
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2007-2017 nastąpiło utrwalenie się tymczasowych rozwiązań i sprofilowanie rzeczy-
wistych kompetencji głównych aktorów: WE i WPHI w ambasadach; przy czym stop-
niowo wzmacniane finansowo i kadrowo WPHI profesjonalizowały swoją działalność 
i przejmowały (z konieczności resortowej) część spraw makroekonomicznych, trakta-
towych i kontaktów międzyrządowych. Pomimo niepewności co do dokończenia re-
formy miała miejsce relatywna stabilizacja warunków działania dla aktorów polskiej 
promocji publicznej i dyplomacji gospodarczej, zwłaszcza handlowej32.

Następowało istotne poszerzenie zakresu przedmiotowego działań wspierają-
cych polskie firmy. W perspektywie finansowej 2007-2013 przewidziano znaczące 
dofinansowanie udziału przedsiębiorstw w  imprezach o  charakterze wystawien-
niczo-promocyjnym w  ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Wśród 
bezpośrednich instrumentów wsparcia rozpowszechniono: branżowe projekty pro-
mocyjne dotyczące eksportu, certyfikaty eksportowe, przedsięwzięcia promocyjne 
i  wydawnicze, paszporty dla eksportu, kredyty rządowe, ubezpieczenia kredytów 
eksportowych, wsparcie certyfikacji dla eksporterów itp.33

Równolegle w ostatnim dziesięcioleciu większego znaczenia w systemie promo-
cji nabrały jednostki samorządu terytorialnego w Polsce oraz środowiska organizacji 
przedsiębiorców. Odpowiednie służby urzędów marszałkowskich, miejskich, a na-
wet gminnych podjęły realizację zadań promocyjnych dla przedsiębiorstw ze swo-
jego terenu. Najbardziej znaną inicjatywą jest uruchomienie sieci Centrów Obsługi 
Inwestorów i Eksporterów (COIE) we wszystkich województwach. COIE otrzyma-
ły finansowanie z programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (2007-2013) 
i stały się strategicznym partnerem dla PAIiIZ oraz WPHI34.

Znacznie większą aktywność niż w latach 90. w sferze reprezentacji i obsługi zbio-
rowych interesów zrzeszonych przedsiębiorstw (członków) wykazywały w XXI wieku 
regionalne i branżowe izby przemysłowo-handlowe, KIG, BCC, PKAP Lewiatan, Kon-
federacja Pracodawców Polskich oraz mieszane polsko-zagraniczne izby handlowe.

WPHI, jako trzon polskiej dyplomacji gospodarczej, stały się centrum kompe-
tencji w sprawie promocji i ochrony interesów polskiej gospodarki, ale ich istnienie 
i działalność były mało znane. Zabrakło promocji samego systemu promocji35.

32  W środowisku rządowym i sejmowym trwała natomiast ciągle dyskusja o potrzebie zmian w sferze 
promocji i dyplomacji gospodarczej, choć do 2015 r. nie skutkowała ona konkretnymi decyzjami. Por. A. 
Szejnfeld, Interpelacja nr 14588 z dnia 20 lutego 2013 r., skierowana do Ministra Spraw Zagranicznych oraz 
Ministra Gospodarki w sprawie konieczności stworzenia systemu promocji polskiej gospodarki i wspierania 
za granicą polskich przedsiębiorców, oraz odpowiedź Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki-
,http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=4EB50AD6 [dostęp: 21.11.2018].
33  Instrumenty umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009 oraz 
Wsparcie eksportu, http://www. trade.gov.pl [dostęp: 9.07.2011].
34  Szerzej: Portal promocji. COIE, https://www.trade.gov.pl [dostęp: 21.11.2015].
35  Por. O. Augustynowicz, M. Bartosik-Purgat, Rola polskich placówek ekonomiczno-dyplomatycznych 
w działalności eksportowej polskich przedsiębiorstw - perspektywa placówek i przedsiębiorstw, „Handel 
Wewnętrzny” 2015, nr 5(358), s. 24-36.
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4. Reforma lat 2016-2018; likwidacja dyplomacji handlowej 
i zmiana paradygmatu

Po utworzeniu nowego rządu w  2015 r. można się było spodziewać reform 
w sferze promocji publicznej i dyplomacji gospodarczej zmierzających do ukończe-
nia zmian rozpoczętych w 2006 roku. Rzeczywiście przygotowano projekt zmian, 
ale o wiele bardziej radykalny, niż oczekiwano: zmieniający dotychczasowy para-
dygmat i określany „rewolucją w dyplomacji gospodarczej”36. 

W przygotowanej w ówczesnym Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju pod kierun-
kiem Mateusza Morawieckiego i przyjętej w 2016 r. przez rząd Strategii na rzecz Odpo-
wiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030), w obszarze pod tytułem 
Ekspansja Zagraniczna dokonano analizy status quo (diagnozy), sformułowano cele 
i oczekiwane efekty oraz określono kierunki interwencji dotyczące rozpoznawalno-
ści polskich produktów, umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw, unowocze-
śnienia oferty eksportowej oraz wspierania nowych kierunków ekspansji polskich 
firm37. Dokument ten rozpisuje szczegółowe działania rządu do 2020 i po 2020 roku. 
W obszarze promocji gospodarczej zakłada „budowę zintegrowanego, wewnętrznie 
spójnego systemu promocji gospodarki, koordynowanego na poziomie centralnym, 
ukierunkowanego na: rozwój polskiego eksportu, zwiększanie polskich inwestycji za 
granicą, wspieranie zagranicznych inwestycji w Polsce, umacnianie międzynarodo-
wego wizerunku Polski jako kraju, z którym warto współpracować oraz poprawę roz-
poznawalności polskich produktów i usług za granicą”38.

Dla realizacji tych celów zaplanowano powołanie ustawą w miejsce PAIiIZ no-
wej agencji promocji pod nazwą Polska Agencja Inwestycji i  Handlu (PAIH SA) 
oraz jej biur zagranicznych w miejsce funkcjonujących WPHI, jak również rozbu-
dowę i  unowocześnienie instrumentów finansowych wspierania eksportu. Rów-
nocześnie zdefiniowano strategiczne z punktu widzenia promocji branże i  rynki, 
w  tym tzw. perspektywiczne39. Wśród instrumentów wsparcia polskiego biznesu, 
obok zwiększonego wartościowo finansowania, zaprogramowano przebudowę Por-
talu Promocji Eksportu (jednolity system informatyczny dla biznesu w  Polskim 
Funduszu Rozwoju), budowę Domu Polskich Turystycznych Marek Terytorial-
nych (synergia z turystyką), współdziałanie z systemem promocji kultury polskiej 

36  Por. M. Grzegorczyk, Rewolucja w gospodarczej dyplomacji, „Puls Biznesu”, https://www.pb.pl/re-
wolucja-w-gospodarczej-dyplomacji-865713 [dostęp: 4.07.2017].
37  Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030), s. 135-145, 
https://www.miir.gov.pl/strony/strategia-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju [dostęp: 24.11.2018].
38  Ibidem, s. 142.
39  Wzmocnioną promocją objęto 12 branż: sprzęt medyczny, maszyny i urządzenia, kosmetyki, IT/
ICT, meble, specjalności żywnościowe („Polska smakuje”), sektor usług prozdrowotnych, części samo-
chodowe i lotnicze – na 21 pozaunijnych rynkach (Rosja, Norwegia, Ukraina, Kazachstan, Azerbej-
dżan, Turcja, Izrael, Iran, ZEA, Indie, Chiny, Wietnam, Singapur, Indonezja, Australia, Japonia, Korea 
Płd., RPA, Brazylia, Meksyk, USA, Kanada; ibidem, s. 159.
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z zagranicą, możliwość dofinansowywanego uczestnictwa przedsiębiorstw, w tym 
zwłaszcza małych i średnich, w specjalnych rządowych programach proeksporto-
wych oraz wystawach EXPO40.

Kluczowe dla osiągnięcia zmian o charakterze jakościowym jest zapewnienie 
skuteczności w koordynowaniu działań promocyjnych i zwiększenie puli środków 
finansowych, przeznaczanych na przedsięwzięcia wspierające eksport i inwestycje. 
W tym zakresie pojawiło się nowe, kreatywne – i być może, na przyszłość skuteczne 
podejście. W  miejsce „urzędniczo-budżetowych doskonaleń” wprowadzono bar-
dziej adekwatne dla gospodarki rynkowej działania. W kwietniu 2016 roku utwo-
rzono grupę kapitałową Polski Fundusz Rozwoju (PFR)41, która w kontekście pro-
mocji ma zapewnić realizację wyżej wspomnianych zadań kluczowych: skuteczną 
centralną koordynację i zwiększenie finansowania. 

Pierwsze zadanie ma być osiągnięte mechanizmami funkcjonowania grupy ka-
pitałowej (PFR), w skład której, obok PFR-Ventures i PFR-TFI, włączono podmio-
ty odpowiedzialne między innymi za promocję: Bank Gospodarstwa Krajowego 
(BGK), KUKE, ARP, PARP oraz, działającą w zmodyfikowanym zakresie od lutego 
2017, a  formalnie powołaną ustawą z 7 lipca 2017 r. – Polską Agencję Inwestycji 
i Handlu (PAIH SA)42. Realizację drugiego zadania ma zapewnić potencjał PFR43. 

Polska Agencja Inwestycji i  Handlu (następczyni PAIiIZ), straciwszy przez 
członkostwo w  grupie kapitałowej (PFR) część samodzielności, jednocześnie zy-
skała wsparcie tej potężnej organizacyjnie i finansowo organizacji oraz partnerów, 
kierowanych w trybie korporacyjnym do współdziałania.

PAIH44, w  porównaniu do poprzedniczki, stanowi całkowicie nową jakość. 
W ustawie powołującej poszerzono jej zakres przedmiotowy45, zezwolono na two-

40  Ibidem, s. 142-145.
41  PFR powstał na bazie działającej od 2010 roku spółki Skarbu Państwa: Polskie Inwestycje Rozwojo-
we (PIR) i został wyposażony w znaczący kapitał zakładowy (1 158 362 525 PLN); patrz: Skończyły się 
PIR. Na ich miejsce powołano PFR, https://www.portalsamorzadowy.pl [dostęp: 14.04.2016].
42  Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez 
Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna (Dz.U. z 2017 r., poz. 1491).
43  W 2017 r. PFR ogłosił, że w ramach wszystkich podmiotów grupy PFR na cele wsparcia eksportu 
zostanie wydana w najbliższych latach kwota około 60 mld zł; w pierwszym roku działania udało się 
skonsolidować działania promocyjnych agencji państwa, sfinansować w miliardowej wartości start-
-upy, przejąć Bank Pekao S.A. i sfinansować projekty inwestycyjne na kwotę 8 mld zł, Polski Fundusz 
Rozwoju daje radę, https://mwbp.pl [dostęp: 11.05.2017]. 
44  Szerzej: www.paih.gov.pl
45  Wg art. 2 do zadań Agencji należy promocja polskiej gospodarki, w tym: 1) promocja eksportu 
polskich przedsiębiorców, w szczególności małych i średnich; 2) promocja polskich branż; 3) wspie-
ranie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych; 4) wspieranie inwestycji polskich za granicą; 
5) wspieranie inwestycji polskich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 6)dostarczanie przedsię-
biorcom informacji ekonomiczno-handlowych na temat rynków zagranicznych oraz inwestorom 
zagranicznym informacji na temat warunków i uregulowań prawnych prowadzenia działalności go-
spodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym prowadzenie portalu informacyjnego; 7) 
organizowanie przedsięwzięć informacyjnych i promocyjnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
i poza jej granicami; 8) działalność wydawnicza; ustawa z dnia 7 lipca 2017, Dz.U. z 2017 r., poz. 1491.
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rzenie zagranicznych oddziałów, tzw. biur handlowych, w dowolnej formie prawnej 
i zagwarantowano podstawowe finansowanie budżetowe na poziomie 135 mln zł na 
lata 2017-202646. Dopuszczono też finansowanie zadań z innych źródeł. Faktycznie 
budżet Agencji został zrealizowany w 2018 r. w wysokości 90 mln zł, a na 2019 r. 
zaplanowano jego wartość na kwotę 170 mln zł47.

Przełomowym rozwiązaniem, przesądzającym o zmianie paradygmatu działań 
w sferze promocji gospodarczej w Polsce, okaże się najprawdopodobniej realizacja 
zadań promocyjnych za granicą przez zagraniczne biura handlowe PAIH, funkcjo-
nujące w  różnych formach prawnych, ale bez statusu dyplomatycznego. Tym sa-
mym wraz z  likwidacją WPHI skończył się okres polskiej dyplomacji handlowej. 
Reformatorzy liczą na bardziej „biznesowe i elastyczne podejście do wspierania eks-
porterów i inwestorów”48. Sceptyczni krytycy obawiają się ograniczenia możliwości 
działania i wzrostu kosztów funkcjonowania. W każdym razie – w miejsce poczucia 
służby publicznej postawiono na komercyjne, biznesowe podejście pracowników. 
Rekrutowani są oni w znacznej części ze środowisk polonijnych.

Program przekształceń, w tym tworzenia nowych zagranicznych biur handlo-
wych, został przeprowadzony sprawnie, w wyraźnie przyśpieszonym tempie49. Jak 
ogłosił 9  stycznia 2019 r. ustępujący ze stanowiska prezesa PAIH Tomasz Pisula, 
„w ciągu zaledwie 28 miesięcy udało się nam uruchomić sieć 70 biur handlowych 
na całym świecie”50. Biura te, zlokalizowane głównie poza Europą51, są niewielkimi 
jednostkami oferującymi usługi informacyjno-doradcze na rzecz polskich ekspor-
terów i inwestorów. W przyszłości PAIH chce wprowadzić w ich ofercie także płatne 
usługi typu: przygotowywanie biznesplanów lub doradztwo inwestycyjne52.

Jednocześnie pojawiły się również pozytywne zmiany w filarze samorządowym 
systemu, sterowane i wspierane przez administrację rządową. Zgodnie z wieloletni-
mi postulatami53 zaczęto wspierać zakładanie i funkcjonowanie Polskich Izb Han-
dlowych jako zrzeszeń polskich eksporterów i inwestorów na określonych rynkach, 
podejmujących na rzecz swoich członków funkcje reprezentacyjno-promocyjne. 
Zaproponowano utworzenie Business Poland House w Brukseli54. Ta inicjatywa ma 

46  Art. 3 i art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r.
47  Tomasz Pisula, prezes PAIH: przyszłoroczny budżet wyniesie do 170 mln zł, https://finanse.wnp.pl 
[dostęp: 21.08.2018].
48  Podaję za: M. Grzegorczyk, Rewolucja w dyplomacji gospodarczej…, s. 1.
49  Odpowiedzialnego Rozwoju…, s. 137.
50  Prezes PAIH, Tomasz Pisula podał się do dymisji. Kolejne zmiany w PFR, https://businessinsider.
com.pl [dostęp: 9.01.2019].
51  PAIH Business Brief, luty 2019, nr 16.
52  M. Grzegorczyk, Rewolucja w dyplomacji gospodarczej…, s. 3.
53  Por. J. Olszyński, Trójfilarowy system instytucjonalnego wspierania eksportu w Niemczech. Wnioski 
dla Polski, [w:] J. Olszyński, E. Sońta-Drączkowska (red.), Wybrane aspekty polsko-niemieckich stosun-
ków gospodarczych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017, s. 142.
54  Por. Rząd chce, by polski biznes miał większy wpływ na Unię, PAP, http://businessinsider.com.pl 
[dostęp: 6.01.2019].



52 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie

pomóc zwiększyć obecność polskich firm przy organach Unii Europejskiej i umoż-
liwić intensyfikację lobbingu oraz promocji na rzecz interesów przedsiębiorstw – 
członków BPH55.

Kreatorzy nowych rozwiązań wyciągnęli również wnioski z  zaniedbań WEH 
i  WPHI w  obszarze „braku promocji systemu promocji” i  intensywnie wzmogli 
działalność informacyjno-propagandową nowego modelu wsparcia eksportu i  in-
westycji. Symbolicznym tego wyrazem było I Forum Wsparcia Polskiego Biznesu za 
Granicą – akcja PAIH zorganizowana 25.10.2018 r. na PGE Narodowym w Warsza-
wie, szeroko rozpropagowana i reklamowana jako „Kongres wsparcia”. Przy obec-
ności premiera i członków rządu w Forum brały udział wszystkie podmioty gru-
py PFR, ich partnerzy, instytucje regionalne, wiele izb handlowych oraz ambasad. 
Główne role przewidziano dla przedstawicieli 62 zagranicznych biur handlowych 
PAIH, którzy zaprezentowali siebie, swoje instytucje i  rynki działania zarówno sze-
rokiej publiczności, jak i kręgom eksperckim i biznesowym56. 

Podsumowanie

Jeśli przyjąć za punkt odniesienia trójfilarowy system promocji, to można oce-
nić, iż polski system wsparcia biznesu za granicą charakteryzował się przez ponad 
25 lat transformacji zawężeniem do filaru pierwszego, tj. dominacji dyplomacji eko-
nomiczno-handlowej. Filar trzeci był ograniczony do realizacji wsparcia inwestycji 
zagranicznych na terenie Polski, a brak w nim było komponentu promocji eksportu 
i polskich inwestycji za granicą oraz niezbędnych jednostek w postaci oddziałów 
zagranicznych. Filar drugi, ze względu na brak powszechności samorządu przedsię-
biorstw, występował – i, mimo pozytywnych zmian, nadal występuje tylko w szcząt-
kowym wymiarze: w formie dobrowolnych niewielkich związków, zrzeszeń, izb.

Istniejący system wsparcia podlegał w latach 1990-2015 ewolucji, tak od strony 
instytucjonalno-podmiotowej, jak i przedmiotowej oraz obudowy instrumentami. 
W pierwszym, zasadniczym filarze następowały zmiany nazwy instytucji, ich liczby 
(z 160 do 50 jednostek), liczby zatrudnionych (z około 1 tysiąca do około 200 osób). 
Poziom finansowania realizowanych przedsięwzięć wzrastał w  bardzo wolnym 
tempie. Punkty ciężkości w  sferze przedmiotowej ulegały przesunięciu ze spraw 
specyficznych dla pierwszego okresu transformacji systemowej do intensyfikacji 
bezpośredniego i pośredniego wspierania polskiego biznesu za granicą zasilaniem 
informacyjno-doradczym oraz współuczestnictwem organizacyjno-technicznym 
w promocji branż, produktów i firm. Postęp techniczny, zwłaszcza w informatyce, 
umożliwił podniesienie jakości, skuteczności i  efektywności polskiej dyplomacji 

55  Obecnie funkcjonują w Brukseli jedynie bardzo małe przedstawicielstwa: Związku Banków Pol-
skich, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Konfederacji Lewiatan; ibidem, s. 1.
56  Szerzej: https://www.paih.gov.pl [dostęp: 20.10.2018].
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ekonomiczno-handlowej na wyższy poziom i poszerzenie oferty jej usług oraz krę-
gu beneficjentów systemu. 

Ewolucja instytucjonalna była szczególnie widoczna w tworzeniu nowych pod-
miotów realizujących częściowo zadania promocyjne: KUKE, PAIZ, ARP, PARP, 
POT& POIT-y, PAIiIZ (zalążek filaru trzeciego), COIE. Takie rozdrobnienie pod-
miotowe utrudniało jednak osiąganie „masy krytycznej” przedsięwzięć i  powo-
dowało trudności koordynacyjne. W filarze drugim (samorządowym) dojrzewało 
przekonanie do działania na rzecz wspólnoty firm członkowskich, ale nie było ono 
na tyle duże, aby przezwyciężyć niechęć do obowiązkowego powszechnego samo-
rządu gospodarczego. 

Ewolucja systemu wsparcia polskiego biznesu za granicą zakończyła się obecnie za-
sadniczą, rewolucyjną zmianą, której formalnym wyrazem stało się utworzenie PAIH 
(dopełnienie trzeciego filaru promocji) i jej zagranicznych biur handlowych o statusie 
niedyplomatycznym. Ta zmiana, łącznie z umiejscowieniem PAIH w grupie kapitałowej 
Polskiego Funduszu Rozwoju, przyniosła natychmiastowe pozytywne skutki w postaci 
usprawnienia centralnej koordynacji i zasadniczego, ponad 10-krotnego zwiększenia fi-
nansowania działalności w sferze wsparcia biznesu. Rezygnacja z dyplomacji handlowej 
może jednak okazać się w niektórych sytuacjach i regionach świata przeszkodą w sku-
teczności i efektywności działania, a już obecnie ograniczyła motywację pracowników 
ceniących sobie status dyplomatyczny57. Istnieje również ryzyko rozdrobnienia jedno-
stek, które nie będą miały silnego własnego wyróżnika (jakim był status dyplomatyczny) 
na mapie wielu pośredników, firm konsultingowych i kancelarii. 

Zmiana przekonań co do potrzeby urzeczywistniania gospodarczej racji stanu 
i interesu narodowego została osiągnięta; kontynuacja „promocji systemu promo-
cji” zwiększa szanse na szerszy dostęp podmiotów gospodarczych do rozbudowa-
nego instrumentarium wsparcia dla polskiego biznesu za granicą, zaś wątpliwości 
i  oczekiwania co do skuteczności i  efektywności nowych rozwiązań zweryfikuje 
praktyka najbliższych lat. 
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