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Stereotyp Polaka i wizerunek Polski a postrzegana jakość 
produktów polskich przez konsumentów na Ukrainie 

1. Wprowadzenie 

Wizerunek kraju (country image) jest definiowany na wiele sposobów. Za Mar
tinem i Eroglu1 przyjmiemy, że wizerunek kraju stanowi całkowitą sumę przekonań, 
jakie osoba posiada na temat danego kraju. Może być rozpatrywany w wymiarze pry
watnym i publicznym w zależności od tego, czy jest podzielany przez innych, czy tylko 
właściwy dla jednostki2. Przegląd badań prowadzonych od lat siedemdziesiątych po
zwala wyróżnić cztery wymiary oceny wizerunku kraju istotne dla opinii o produkcie: 
poziom rozwoju gospodarczego, stabilizacja polityczna, poziom rozwoju technolo
gicznego oraz wolności obywatelskich3. W przypadku niektórych produktów i krajów 
znaczenia nabiera postrzegany poziom wrogości, nasilenie postaw nacjonalistycznych, 
dbałość o wartości kulturowe i pielęgnacja zwyczajów lokalnych, muzyki, kuchni, 
strojów oraz posiadanie atrakcji turystycznych4. Czasem negatywny wizerunek kraju 
nie wynika z poziomu rozwoju gospodarczego, lecz kojarzonej z danym krajem ide
ologii politycznej, zaszłości historycznych, podejmowanych działań wojskowych itd. 
Podsumowując na wizerunek kraju składa się całkowita suma przekonań, wyobrażeń, 
doświadczeń i wrażeń na temat danego kraju, rozpatrywanego w wymiarze gospodar
czym, politycznym, technologicznym, społecznym i kulturowym, który może mieć 
wpływ na skłonność konsumentów do kupowania określonych grup produktów, po
chodzących z tego kraju. 

* Dr Oleg Gorbaniuk, Katedra Psychologii Eksperymentalnej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana 
Pawła II; Mikłaj Szpakowski, koordynator projektu literackiego „Wakacje w Tarnopolu ". 

1 MARTIN I.M., EROGLU S.: Measuring a Multi-Dimensional Construct: Country Image. „Journal of 
Business Research", nr 28, 1993, s. 191-210. 

2 KLEPPE A.I., IVERSEN N. M., STENSAKER, I.G.: Country Images in Marketing strategie*: Concep-
tualIssues andan Empirical Asian Illustration. „Brand Management" 2002, 10(1), s. 61-74. 

3 CHERON E., PROPECK).: The Effects ofthe Country ofOrigin on the Evaluation ofproducts. A State 
of the Art Review and Research Propositions, 1997, s. 17-40. 

4 SAMIEE S.: Customer evaluation ofproducts in a glob al market. „Journal of International Business 
Studies" 1994, 25(3), s. 579-604. 
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W literaturze przedmiotu proces powstawania i oddziaływania wizerunku kraju 
na decyzje konsumenckie jest opisywany za pomocą dwóch modeli: modelu halo i mo
delu sumarycznego. 

Nieznane zagraniczne marki i jakość produktów konsumenci oceniają na pod
stawie modelu halo (aureoli). Zgodnie z modelem halo, w związku z niemożnością 
określenia prawdziwej jakości wyrobów, nabywcy kierują się wizerunkiem kraju po
chodzenia przy ocenianiu cech produktu, biorąc pod uwagę np. poziom rozwoju eko
nomicznego kraju, jego sytuację polityczną, społeczną itp., w ten sposób konsumenci 
projektują wizerunek kraju na nieznane kategorie produktów w oparciu o następują
cą zależność strukturalną: wizerunek kraju —•* przekonania o produkcie —•+ postawy 
wobec marki. 

Kiedy nabywca już miał do czynienia z konkretną marką, pochodzącą z obcego 
kraju, wtedy wizerunek produktu jest w dużym stopniu związany z postrzeganymi 
przez konsumenta korzyściami związanymi z tą marką. Kraj pochodzenia wówczas ma 
niewielkie znaczenie lub żadne, a opinia o produkcie jest kształtowana przez indywi
dualne cechy konkretnej marki5. 

W sytuacji, gdy nabywca posiada tylko częściową wiedzę o niektórych zagranicz
nych markach, wtedy najprawdopodobniej przy ocenie nieznanej dla niego marki po
kieruje się wizerunkami innych marek i na tej podstawie umieści ją w pewne kategorie 
dla niego ważne, czyli uzna lub nie uzna racje nabycia tego produktu. 

Model sumaryczny zakłada, że konsumenci kodują i agregują informacje na temat 
produktów, co znaczy, że analizując konkretny artykuł, osoby nie zwracają uwagi na 
wszystkie jego atrybuty i cechy, ale posługują się pewnymi uproszczeniami6. Wizeru
nek marki kojarzy się z określoną ceną, jakością i wzornictwem. Podobnie jak marka 
- wizerunek kraju może również być rozpatrywany jako konstrukcja sumaryczna. Na
bywcy na podstawie doświadczeń z artykułami pewnego zagranicznego kraju dokonu
ją uogólnień na temat tego kraju, następnie ten wizerunek kraju w sposób bezpośredni 
wpływa na ocenę każdego kolejnego artykułu pochodzącego z danego kraju7. Model 
sumaryczny sugeruje następujący związek strukturalny: przekonania o produkcie -> 
wizerunek kraju —> postawy wobec marki. 

Z badań wynika, że obraz Polski w oczach społeczeństwa ukraińskiego jest dość 
spójny i ogólnie pozytywny. Polska jest postrzegana przede wszystkim z perspekty
wy osiągniętego dobrobytu: z sukcesem dokonane reformy, ogólnie lepsza organiza
cja państwa, porządek i ład społeczny. Bardzo często Polskę porównuje się do państw 

5 RYTTEL A.: Efekt kraju pochodzenia. „Marketing i Rynek" 1999, 6, s. 8-16. 
6 KNIGHT G.A.: Aflexible model ofconsumer country-of-origin perceptions. „International Marketing 

Review" 2000, 17(2), s. 127-145. 
7 FIGIEL A.: Etnocentryzm konsumencki. Produkty krajowe czy zagraniczne. Warszawa, Polskie Wydaw

nictwo Ekonomiczne, 2004. 
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zachodnioeuropejskich8. Za wschodnią granicą Polska jest postrzegana także jako pio
nier walki przeciwko totalitaryzmowi, symbol zmian demokratycznych, walki o wol
ność i prawa człowieka9. 

Stereotypy rozumiane są jako przypisywanie tych samych treści każdej osobie 
będącej członkiem danej grupy bez uwzględnienia różnic indywidualnych pomiędzy 
tymi osobami1 0. Typowy Polak postrzegany przez Ukraińca jest człowiekiem pracowi
tym, efektywnym, nowoczesnym i przedsiębiorczym, ma także wysokie normy religij
ne, choć nie jest osobą zbyt ciepłą. Taki stereotyp ma wydźwięk pozytywny, choć Po
lacy należeli do narodów relatywnie najmniej lubianych przez Ukraińców. Taka ocena 
nie musi wzbudzać sprzeczności, ponieważ cechy „dobrego pracownika" budzą raczej 
szacunek niż sympatię11. 

Stereotyp ma tendencję do zmian, szczególnie związanych z szybkimi przemiana
mi społecznymi, gospodarczymi i politycznymi. Zmiany widać również w nastawieniu 
Ukraińców względem Polaków: na Zachodniej Ukrainie, gdzie niechęć do Polaków jest 
najwyższa, przejawia się przede wszystkim u ludzi urodzonych przed rokiem 193912. 
Wśród młodszych respondentów niechęć jest mniejsza, a poziom sympatii jest wyższy, 
podobnie jak w pozostałych regionach Ukrainy. 

2. Cel badań 

Celem podjętych badań jest próba udzielenia odpowiedzi na następujące pytania 
badawcze: 

1) Na jakich wymiarach jest postrzegany wizerunek Polski przez obywateli Ukrainy? 
2) Na jakich wymiarach jest postrzegany stereotyp Polaka przez obywateli Ukrainy? 
3) Czy istnieją różnice pomiędzy różnymi regionami Ukrainy w zakresie postrze

gania Polski i Polaków? 
4) Czy istnieje związek pomiędzy wizerunkiem i stereotypem a postrzeganą jako

ścią artykułów produkcji polskiej? Czy moderatorem tego związku jest miejsce 
zamieszkania? 

8 KONIECZNA J.: Polska-Ukraina. Wzajemny wizerunek. [W:] Obraz Polski i Polaków w Europie. 
Kolarska-Bobińska L. (red.), Warszawa, Instytut Spraw Publicznych, 2003, s. 279-344. 

9 FALKOVICH S. M,: Osnownyje czerty polskogo nacyonalnogo charaktiera w predstawlieniji rus-
skich (ewolucyja stereotypa). [W] Polacy w oczach Rosjan - Rosjanie w oczach Polaków. Bobryk R., 
Faryno J. (red.), Warszawa, Polska Akademia Nauk Instytut Slawistyki, 2000, s. 115-140. 

10 ARONSON E.: Człowiek istota społeczna. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. 
11 KONIECZNA J.: Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich. Rubikon, 16-19, 

2003, [online:] http://www.batory.org.pl. 
12 FAŁKOWSKI M.: Polska jako Wschód i jako Zachód. [W] Obraz Polski i Polaków w Europie. Kolar

ska-Bobińska L. (red.), Warszawa, Instytut Spraw Publicznych, 2003, s. 269-279. 
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3. Metoda 

W pierwszej kolejności badani zostali poproszeni o ocenę stopnia znajomości i ja
kości polskich produktów w takich kategoriach jak słodycze, wyroby mięsne, nabiał, 
meble, materiały wykończeniowe, materiały budowlane, sprzęt RTV, AGD, chemia 
gospodarcza, kosmetyki, odzież i obuwie oraz leki na skali od 1 (nie znam w ogóle) do 
7 (znam bardzo dobrze). Na potrzeby analiz na podstawie ocen szczegółowych poprzez 
uśrednienie wyliczono wskaźnik sumaryczny dla każdej osoby jej stopnia znajomości 
polskich produktów oraz poziomu reprezentowanej przez nich jakości. 

Do pomiaru wizerunku kraju użyto kwestionariusz skonstruowany na bazie dyfe-
rencjału semantycznego Martina i Eroglu13. Skale przymiotnikowe zostały przekształ
cone na twierdzenia, do których respondenci ustosunkowywali się na skali 5-stop-
niowej od „całkowicie się nie zgadzam", do „całkowicie się zgadzam". 30 twierdzeń 
obejmowały 5 obszarów związanych z postrzeganiem wizerunku kraju (polityczny, go
spodarczy, technologiczny, społeczny i kulturowy). Przykładowe twierdzenia brzmiały: 
„Większość produktów pochodzących z Polski cechuje wysoka jakość", czy też: „Polska 
gospodarka wyróżnia się wysokim tempem rozwoju" itd. 

Do pomiaru stereotypu Polaka użyto zmodyfikowanego kwestionariusza autor
stwa Joanny Pastuszki14, który składa się z 32 twierdzeń. Podobnie jak w przypadku 
kwestionariusza do badania wizerunku Polski, u podłoża tego kwestionariusza leżały 
skale przymiotnikowe dyferencjału semantycznego, które zostały przeformułowane na 
twierdzenia, do których osoby ustosunkowywały się na skali 5-stopniowej. 

Do analiz zakwalifikowano kwestionariusze 404 respondentów, studiujących we 
Lwowie (98), Tarnopolu (105), Winnicy (100) i Kijowie (101). Lwów i Kijów repre
zentowały najważniejsze miasta odpowiednio Ukrainy Zachodniej i Centralnej, przyj
mując jako linię podziału granicę polsko-radziecką sprzed 1939 roku. Lwów i Kijów 
stanowią największe ośrodki akademickie, w których studiują osoby pochodzące z róż
nych zakątków tych regionów. Tarnopol i Winnica reprezentowały peryferyjne miasta 
obwodowe Ukrainy Zachodniej i Centralnej, a znajdujące się na ich terenie wyższe 
uczelnie również mają lokalny charakter skupiając studentów z najbliższych okolic. 
Odległość do Polski poszczególnych miast jest następująca: 60 km Lwów, 200 km 
Tarnopol, 450 km Winnica i 500 km Kijów. 

Wiek osób badanych wahał się w przedziale od 16 do 27 lat ze średnią 19,77 
(sd=l,76). Kobiety stanowiły 5 3 % próby, a mężczyźni - 47%. Osoby studiowały 
kierunki techniczno-matematyczne (28%), humanistyczne (42%), społeczne (18%) 

13 Tamże, s.216. 
14 PASTUSZKA J.: Stereotypy narodowe i wizerunek kraju a ocena jakości produktu. Niepublikowana pra

ca magisterska KUL, Lublin 2004. 
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i medyczne (12%). 7 6 % respondentów pochodziło z miast, a 2 4 % - ze wsi. 7 4 % ba
danych nigdy nie było w Polsce, a 86% - w krajach Zachodniej Europy. 

Badania zostały przeprowadzone w kwietniu-maju 2006 roku przez współautora 
niniejszego artykułu na terenie miasteczek akademickich metodą ankiety roznoszonej. 

4. Analiza i interpretacja wyników 

W celu ustalenia struktury wymiarów postrzegania wizerunku Polski przez konsu
mentów na Ukrainie została zastosowano analizę równań strukturalnych. Za satysfak
cjonujące uznano rozwiązanie 5-czynnikowe, dla którego współczynniki dopasowania 
do danych były satysfakcjonujące (chi2=421,93, df=257, p<0,001; RMSEA=0,04l 
|LO=0,034, HI=0,048}, PCLOSE=0,987, GFI=0,921, AGFI=0,900, HOELTER 
(O,05)=270). Ustalono, że ustosunkowując się do opinii zawartych w kwestionariuszu, 
ankietowani oceniali Polskę z perspektywy: 

(1) poziomu rozwoju gospodarczego (jakość produkcji, organizacja pracy, rozwój 
gospodarczy, opieka społeczna, standard życia, wykorzystywanie technologii, 
kwalifikacji pracowników); 

(2) odpowiedzialnej postawy rządu wobec kraju (wolny rynek, stabilna polityka, 
wspieranie rozwoju badań naukowych, respektowanie praw obywateli, dbałość 
o rozwój gospodarczy); 

(3) jakości współżycia z innymi narodami (wspieranie innych krajów, rozwiązy
wanie konfliktów narodowych, stosunki dobrosąsiedzkie, solidarność sąsiedzka, 
dążenie do prawdy historycznej); 

(4) wierności tradycjom (dbałość o tradycje, szacunek do symboli narodowych, 
edukacja młodzieży, rola Kościoła katolickiego w polityce państwa); 

(5) znaczenia Polski dla świata (dorobek kulturowy, atrakcyjność dla turystów, 
źródło technologii, zdolność do przejęcia rynków). 

Podobnie jak w przypadku wizerunku, do ustalenia wymiarów postrzegania 
przeciętnego Polaka także wykorzystano analizę równań strukturalnych. Satysfak
cjonującym okazało się rozwiązanie 4-czynnikowe (chi2=278,82, df=182, p<0,001; 
RMSEA=0,037 {LO=0,028, HI=0,045}, PCLOSE=0,996, GFI=0,937, AGFI=0,920, 
HOELTER (0,05)=304). Ustosunkowując się do opinii o Polakach młodzi Ukraińcy 
w swoich ocenach kierowali przekonaniem na temat ich: 

(1) kompetencji (zamiłowanie do porządku, wytrwałość i sumienność, wykształ
cenie, organizacja pracy i poziom intelektualny), 

(2) przyjaznej vs. wrogiej postawy wobec innych (poczucie wyższości, wrogość, 
agresywność, zarozumiałość, pamiętliwość krzywd), 

(3) skuteczności działań (pracowitość, skuteczność, zaradność, dbałość o rozwój 
i ucywilizowanie), 
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(4) usposobienia (wesołość, dbałość o wygląd, towarzyskość, życzliwość, mądrość 
życiowa, odpowiedzialność). 

Porównanie postrzegania wizerunku Polski w wybranych miastach Ukrainy Cen
tralnej i Zachodniej wskazuje na występowanie istotnych statystycznie różnic w zakresie 
wszystkich pięciu wymiarów: rozwój gospodarczy (F(3,4OD=3,72), odpowiedzialny rząd 
(F(3,4on=3,89), współżycie z narodami (F(3,4ou=3,96), wierność tradycjom (F(3,4OD=3,73) 

i rola Polski w świecie (F(3,4oi)=8,01). Bardziej krytyczne opinie o Polsce w porównaniu 
do studentów z innych miejscowości posiadają studenci z najbliżej położonych Lwowa 
i Tarnopola, a bardziej pozytywnie oceniają Polskę studenci z najbardziej oddalonych 
Winnicy i Kijowa (zob. Rys. 1). 

Rys. 1. Miejsce studiów a ocena wizerunku Polski. 

Stereotyp Polaka statystycznie istotnie jest inaczej postrzegany w zależności 
od miejsca zamieszkania na wszystkich wyodrębnionych wymiarach: Kompetencji 
(F(3,4OD=8,85), Wrogości (F(3,4oi)=8,52), Skuteczności funkcjonowania (F(3,4oi)=2,78) 
i Usposobienia (F(3,4OD=2,78). Podobnie jak w przypadku wizerunku, stopień przy
chylności oceny jest funkcją dystansu do Polski: im ta odległość jest większa, tym 
stosunek jest bardziej pozytywny (zob. Rys. 2). Studenci ze Lwowa oceniali Polaków 
jako wyraźnie mniej kompetentnych, bardziej wrogich, mniej skutecznych oraz mniej 
życzliwych. 
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Rys. 2. Miejsce studiów a ocena stereotypu Polaka. 

Następnie sprawdzono, czy studenci z miast o różnym stopniu oddalenia od Pol
ski różnią się w subiektywnej ocenie jakości polskich towarów z różnych kategorii. Nie 
stwierdzono jednak statystycznie istotnych różnic (F(3,4on=0,81). Bez względu na miej
sce zamieszkania ocena jakości artykułów produkowanych w Polsce jest taka sama. 

W kolejnym kroku sprawdzono, czy postrzeganie wizerunku Polski i stereotypu 
Polaka przekłada się na postrzeganą jakość polskich produktów. Analizując współczyn
niki korelacji r Pearsona zawarte w tabeli 1, możemy zauważyć kilka prawidłowości. 
Po pierwsze ogólnie istnieje porównywalny co do siły sumaryczny związek pomiędzy 
wizerunkiem a postrzeganą jakością oraz pomiędzy stereotypem a oceną jakości mie
rzony współczynnikiem korelacji wielokrotnej. Po drugie związek wizerunku z jako
ścią utrzymuje się na zbliżonym poziomie niezależnie od miasta studiów, natomiast 
w przypadku stereotypu siła związku stereotypu z wizerunkiem się zmienia: wbrew 
obiegowej stereotyp najmniej decyduje o opinii na temat jakości polskich produktów 
we Lwowie (R2=0,12, czyli 12% związku), a najwięcej - w Kijowie (R2=0,22, czyli 
22% związku). Bardziej decydujący o opinii nt. jakości jest we Lwowie stopień zna
jomości tych produktów (r = 0,49; 25% związku), niż stereotyp jako taki. Po trzecie, 
ogólnie najbardziej decydujące o opinii na temat jakości polskich towarów jest prze
konanie na temat poziomu kompetencji Polaków (r=0,34; 12% związku) oraz ocena 
stopnia rozwoju gospodarczego Polski (r=0,44; 19% związku). 
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Tab. 1. Współczynniki korelacji liniowej pomiędzy oceną jakości a wizerunkiem Polski i stereoty
pem Polaka. 

Stereotyp 

Wizerunek 

Wymiar 

Kompetencja 
Wrogość vs. przyjazność 

Skuteczność 
Usposobienie 

Wielokrotne R2 

Rozwój gospodaczy 
Odpowiedzialność rządu 
Współżycie z narodami 

Wierność tradycjom 
Rola Polski w świecie 

Wielokrotne R2 

Miasto studiów 
Ogółem 
0,34* 
0,12* 
0,15* 
0,29* 
0,14* 
0,44* 
0,25* 
0,28* 
0,24* 

0,29* 
0,19* 

Kijów 
0,41* 
0,22* 
0,29* 
0,43* 
0,22* 
0,53* 
0,40* 
0,42* 
0,22* 

0,35* 
0,19* 

Winnica 
0,25* 
-0,01 
0,11 
0,14 
0,06* 
0,33* 
0,13 
0,15 
0,23* 
0,16 
0,14* 

Tarnopol 
0,38* 
0,29* 
0,12 
0,31* 
0,21* 
0,41* 
0,23* 
0,19* 
0,25* 
0,26 
0,19* 

Lwów 
0,31* 
-0,07 
0,03 
0,21* 
0,12* 
0,43* 
0,17 
0,29* 
0,27* 
0,34* 
0,19* 

* p<0,05 

5. Podsumowanie 

O ile wymiar gospodarczy jest typowym wymiarem postrzegania innych krajów, 
na który wskazują wszystkie badania zachodnie, to w przypadku postrzegania Polski 
pojawiły się specyficzne perspektywy postrzegania, prawdopodobnie wynikające z po
równania Polski i Ukrainy w kwestiach istotnych dla obywateli tego ostatniego kraju. 
Takim wyróżnikiem istotnym dla młodzieży ukraińskiej jest reprezentowanie przez 
rząd odpowiedzialnej postawy wobec swojego kraju i obywateli, polityka narodowo
ściowa i dobrosąsiedzka, wierność tradycjom oraz znaczenie Polski dla świata. W ste
reotypie Polaka dominującym okazał się wymiar kompetencji, prezentowanej przez 
niego przyjaznej postawy wobec innych, skuteczności w podejmowanych działaniach 
oraz sposób bycia. Ocena na tych wymiarach jest wyznacznikiem całościowej opinii na 
temat kraju i jego mieszkańców. Ustalono, że postrzeganie Polski i Polaków jest funk
cją odległości do Polski i jest względnie bardziej negatywne wśród młodzieży na terenie 
Zachodniej Ukrainy a szczególnie we Lwowie niż w innych regionach kraju. 

Przeciętny udział stereotypu i wizerunku kraju w ocenie jakości polskich produk
tów wynosi odpowiednio 14% i 19%. Najistotniejszym elementem wizerunku Polski 
jest ocena poziomu gospodarczego, a w stereotypie - poziom kompetencji Polaków. 
Mimo że ocena artykułów polskich nie różni się bez względu na region, rola stereoty
pu i wizerunku kraju w kształtowaniu tej oceny jest odmienna w zależności od miasta 
studiów. We Lwowie o ocenie jakości produktów decyduje ich znajomość, natomiast 
im dalej od Polski, tym większego znaczenia nabiera wizerunek kraju. Potwierdza to 
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znaczenie omówionego we wprowadzeniu teoretycznym modelu halo w sytuacji sła
bej znajomos'ci produktów. Natomiast w sytuacji lepszej znajomości produktów nabiera 
znaczenia model sumaryczny, w świetle którego doświadczenie związane z użytkowa
niem produktów współkształtuje wizerunek kraju wpływając na postrzeganą ich jakość. 

Z ustalonych w badaniach własnych prawidłowości wypływa szereg wniosków 
praktycznych, a przede wszystkim konieczność promowania wizerunku Polski jako 
kraju rozwiniętego, odpowiedzialnie zarządzanego, przyjmującego postawę solidarną 
względem sąsiadów, odgrywającego ważną rolę w historii świata. Szczególnego zna
czenia ta promocja nabiera w regionach oddalonych od granicy z Polską w sytuacji 
sporadycznego kontaktu z polskimi artykułami. W regionach przygranicznych dużego 
znaczenia nabiera jakość produktów, docierających na ukraiński rynek. Wymaga to 
ciągłej kontroli jakości artykułów spożywczych tam kierowanych oraz uprzywilejowa
nie eksportu artykułów przemysłowych spełniające odpowiednie standardy na miarę 
kraju „zachodniego". 
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