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gospodarki, wsparcia internacjonalizacji 
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instytucje wspierające promocję polskiej gospodarki, 

internacjonalizację polskich przedsiębiorstw  

i inwestycje 



Polska w rankingach międzynarodowych 
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Nazwa rankingu Krótki opis rankingu Liczba krajów ogółem 2018 - Pozycja Polski 
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Anholt-GfK Nation Brands Index  Ranking marek narodowych 50 27 

The Soft Power 30 Report  
Najbardziej kompleksowy raport dotyczący soft power (zdolności państwa do pozyskiwania 

sojuszników i zdobywania wpływów dzięki atrakcyjności własnej kultury, polityki i 
ideologii) na świecie. 

30 24 

Country RepTrak RepTrak jest Globalnym Badaniem Reputacji Państw mającym za zadanie wyłonienie 
krajów cieszących się najlepszą opinią. b.d. 30 

Brand Finance Top 100 Most Valuable 
Nation Brands 

Popularny ranking marek krajowych tworzony na podstawie wskaźnika Brand Finance 
Nation Brand Strength Index (BSI), który uwzględnia 26 różnych zmiennych, dotyczących 

trzech kategorii: inwestycji, społeczeństwa oraz dóbr i usług. 
100 23 
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 Bloom Consulting Country Branding Index - 
Trade Edition  

Ranking określa skuteczność marki danego kraju w wymiarze inwestycyjnym.   
14 (Europa) 

31 (świat) 

Fitch  Rating dotyczący wielkości ryzyka inwesytycyjnego w danym kraju i jego wypłacalności. 
Rating dotyczy też firm i instytucji pozarządowych. b.d. A 

Moody's Rating Rating dotyczący wielkości ryzyka inwesytycyjnego w danym kraju i jego wypłacalności. b.d. A2 
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Bloomberg Innovation Index Raport porównujący innowacyjność gospodarek.  50 22 

The Global Innovation Index  Coroczny ranking opisujący kraje według ich zdolności do innowacji oraz sukcesów 
odnoszonych na polu innowacyjności . 127 39 
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Doing Business  
Raport zawiera ocenę gospodarek 170 (wcześniej 189) krajów przygotowaną w oparciu o 

coroczne badania przepisów prawa pod kątem warunków wykonywania działalności 
gospodarczej. 

190 33 

Globalny Raport Konkurencyjności (GCI) 
Światowego Forum Gospodarczego 2015-16  

Ranking to rezultat corocznego badania porównawczego warunków rozwoju 
gospodarczego przeprowadzanego przez Światowe Forum Ekonomiczne. Określa on 

zdolności poszczególnych państw do zapewnienia długookresowego wzrostu 
gospodarczego. 

137 37 

Index of Economic Freedom Raport opisuje miernik odzwierciedlający restrykcyjność przepisów oraz zakres stosowania 
przymusu przez aparat władzy w sferze gospodarki w różnych państwach świata. 180 46 



Dyplomacja ekonomiczna  
– zadania MSZ 
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zapewnienie udziału Polski  

w międzynarodowej dyskusji  

nad wyzwaniami  

o charakterze globalnym 

ogólna promocja polskiej gospodarki 

i klimatu inwestycyjnego w kraju 

wsparcie działań  

polskich przedsiębiorców za granicą  

i ochrona ich interesów 

gospodarczych  

kształtowanie pozycji Polski  

jako ważnego i zaangażowanego 

partnera 

budowa wizerunku Polski jako kraju  

o stabilnej, wolnorynkowej gospodarce, 

atrakcyjnego dla inwestorów 

wzmocnienie rozpoznawalności  

 i pozycji polskich marek i produktów  

na rynkach międzynarodowych 



Dokumenty  
strategiczne i kierunkowe 

 Priorytety polskiej polityki zagranicznej 

 Zadania polskiej polityki zagranicznej na 2019 

 Kierunki promocji Polski (2017-2027) 

 Priorytety MSZ w zakresie dyplomacji publicznej 

 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 
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Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw 
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komponenty 
gospodarcze  
przy okazji 

oficjalnych wizyt   

wizyty 
studyjne, 

konferencje, 
briefingi, 

seminaria, 
szkolenia  

inicjowanie 
dwustronnych 

umów  
i porozumień 

regulujących relacje 
gospodarcze,  

udział  
w negocjacjach  

 

interwencje 
dyplomatyczne 

 i polityczne 

wsparcie 
informacyjne  

i w nawiązywaniu 
kontaktów  

ze strony MSZ  
i placówek 



Zapewnienie udziału Polski  
w międzynarodowej dyskusji  
nad wyzwaniami o charakterze globalnym 
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minister  
J.Czaputowicz  
na forum ONZ,  
styczeń 2018 r. 

minister W.Waszczykowski  
na Światowym Forum 
Ekonomicznym  
w Davos, 2017 r. 

minister J.Czaputowicz na Forum na Rzecz Pokoju  
i Bezpieczeństwa w Afryce, Senegal , listopad 2018 r. 
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konferencja pt. Models of Economic  
Diplomacy for Efficient  
Internationalisation,  
Słowenia, Lublana, 29 maja 2018 r. 

Dyplomacja ekonomiczna na forum UE 



Ogólna promocja polskiej gospodarki  

i klimatu inwestycyjnego w kraju 

Prezentacja  

 kluczowych branż, 
przedsiębiorstw 
i produktów 

 danych 
makroekonomicznych, 
tendencji 

 możliwości współpracy  
i inwestycji 
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Wizyty z komponentem gospodarczym 

minister M.Lang na konferencji 
Organizacji Współpracy Gospodarczej i 
Rozwoju (OECD) Tydzień Eurazji, Paryż, 
listopad 2018 r. 

szczyt gospodarczy w Kalkucie z udziałem ministra 
M.Magierowskiego , Indie, styczeń 2018 r. 

otwarcie Zagranicznego Biura 
Handlowego PAIH w Dżakarcie z udziałem 
ministra J.Czaputowicza, listopad 2018 r. 

forum biznesowe w Bucharze z udziałem ministra A.Papierza, czerwiec  2018 r. 
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spotkanie dwustronne  
Ministra Spraw Zagranicznych  
Jacka Czaputowicza z Sekretarzem 
Generalnym OECD Angelem Gurrią 
podczas konferencji ministerialnej 
OECD, 
Paryż, maj 2018 r. 

Współpraca z organizacjami międzynarodowymi 

OECD 
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warsztaty dot. kształcenia zawodowego  
i certyfikacji, 
Lublin, wrzesień 2018 r. 

Współpraca z organizacjami międzynarodowymi 

OECD 

polsko-tanzańskie seminarium  
dot. gospodarki wodnej, 
Dodoma, wrzesień 2018 r. 

warsztaty dot. polityki społecznej i rynku pracy, 
Mińsk, czerwiec 2018 r. 
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seminarium dot. projektów 
i przetargów 
międzynarodowych ONZ, 
UNOG, Genewa , wrzesień 
2018 r. 

Współpraca z organizacjami międzynarodowymi 

ONZ 

seminarium dot. projektów i przetargów UNOPS, 
Kopenhaga, 2018 r. 
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Współpraca z organizacjami międzynarodowymi 

Organizatorzy:  
• Ministerstwo Spraw Zagranicznych  
• PTAK Warsaw Expo  
Partnerzy: Lubawa S.A.; KIG; MPiT 

 
Elementy wydarzenia 
1. Konferencja -  Responsible Business  

for Humanitarian Emergencies  
2. Warsaw Procurement Forum 
3. Wystawa /targi 
4. Miasteczko Humanitarne 
 
Lokalizacja 
Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe  PTAK WE 
Warszawa-Nadarzyn Polska (Hala E – 20 tys. m2)  
 

Cele wydarzenia  
zwiększenie zaangażowania  biznesu   
w działania na rzecz pomocy humanitarnej 
i rozwojowej 
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promocja polskich firm sektora zielonych technologii w Norwegii,  
czerwiec 2018 r. 

Promocja sektora zielonych technologii 
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seminaria w ramach COP-24, 
Katowice, grudzień 2018 r. 

Promocja sektora zielonych  technologii 
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Wolves Summit, 
Warszawa, 
kwiecień i październik 2018 r. 

Promocja sektora nowoczesnych 
technologii 
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konsultacje regionalne dot. rozwoju sektora 
lotniczego z udziałem przedstawicieli Boeinga,  
Rzeszów, lipiec 2018 r. 

Promocja sektora nowoczesnych 
technologii 



19 

wyjazd członków zespołu Politechniki Warszawskiej Sat2 do Los Angeles  
w związku z planowanym wyniesieniem na orbitę skonstruowanego przez nich satelity,  
listopad 2018 r. 

Promocja sektora nowoczesnych 
technologii 
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Promocja sektora nowoczesnych 
technologii i start-upów 

warsztaty dla start-upów z krajów V4 , 
Izrael, grudzień 2018 r. 
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Od technologii kosmicznych do mody 
- promocja przemysłów kreatywnych 

polskie stoisko w trakcie Bogota Fashion Week, 

Kolumbia, kwiecień 2017 



22 Gdańsk, marzec 2018 r. 

Szkolenia i konsultacje dla przedsiębiorców 
– przetargi instytucji i organizacji międzynarodowych 
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Szkolenia i konsultacje dla przedsiębiorców 
– rynki zagraniczne 

seminarium  
rynki afrykańskie,  
Urząd 
Marszałkowski,  
Wrocław,  
kwiecień 2018 r. 

konferencja  
Business Beyond Borders  
– Destination Africa ,  
Gdańsk, marzec 2018 r. 

seminarium dot. rynków Kanady, Urugwaju i Gwatemali, 
Poznań, grudzień 2018 r. 

seminarium dot. rynków Arabii 
Saudyjskiej, Kuwejtu i Kataru,  
Poznań , listopad 2018 r. 
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Gala Eksportu 2018,  
Stowarzyszenie Eksporterzy RP, 
Lublin, luty 2018 r.  

Współpraca z organizacjami samorządu 
gospodarczego 

10-lecie Polsko- 
Portugalskiej Izby  
Handlowej (PPCC),  
Warszawa, maj 2018 r. 

seminarium dot. systemu promocji polskiej gospodarki, 
Wielkopolski Fundusz Rozwoju, Licheń Stary, lipiec 2018 r. 

forum Lubelskiego Klubu Biznesu Współpraca 
gospodarcza w ramach V4, 
Lublin, grudzień 2018 r. 
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doroczne seminarium dla przedstawicieli samorządu  
terytorialnego poświęcone dyplomacji ekonomicznej  
i  wybranym rynkom (Bliski Wschód i Afryka)   
Warszawa, listopad 2018 r. 

Współpraca z samorządem terytorialnym 
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Publikacje i materiały informacyjne 



Dziękuję za uwagę. 

 

Departament Współpracy Ekonomicznej 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

22 523 9203 

DWE.sekretariat@msz.gov.pl 
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