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Streszczenie 

Postrzeganie państwa na arenie międzynarodowej jest niezwykle ciekawym  

obszarem, który w ostatnich dekadach stał się ważnym elementem życia gospodarczego. 

Wyniki analizy dokonań teoretycznych w tym wymiarze sugerują, że istotną rolę  

w omawianej materii odgrywa szeroko rozumiane społeczeństwo. Za cel artykułu 

przyjęto zweryfikowanie owego teoretycznego ujęcia przez pryzmat praktyki 

gospodarczej. W przeprowadzonej analizie wykorzystano i zestawiono ze sobą dane  

z raportów dotyczących postrzegania krajów i jakości życia ich obywateli, które zostały 

poddane analizie korelacji rang Spearmana w celu określenia siły i kierunku 

występujących zależności. W badaniach dokonano również przeglądu konkretnych 

przypadków gdzie uwzględniono położenie geograficzne i jego wpływ na proces 

transmisji pomiędzy jakością życia a postrzeganiem państw. 

1. Wstęp 

Postrzeganie państwa w środowisku międzynarodowym składa się z szeregu 

czynników. Zarówno w praktyce gospodarczej, jak i w rozważaniach na gruncie 

teoretycznym zauważalna jest silna tendencja do przedstawiania tego obszaru  

w perspektywie elementów bezpośrednio związanych z wynikami gospodarczymi oraz 

wymiarem politycznym. W tym kontekście niezwykle interesującą wydaje się być 

kwestia relacji jakie występują pomiędzy poszczególnymi czynnikami a postrzeganiem 

państwa. O ile badania wskazują, że państwa o lepszym postrzeganiu są jednocześnie 

bardziej konkurencyjne, czy też atrakcyjne turystycznie, to nie jest pewne czy podobna 

prawidłowość ma miejsce w przypadku innych obszarów. Jeszcze większym znakiem 

zapytania jest zróżnicowanie w procesie transmisji pomiędzy postrzeganiem  

a poszczególnymi elementami życia gospodarczego, które może wynikać z różnych 



przyczyn. Globalne rozpatrywanie zależności jest miarodajne, ale nie uwzględnia różnic 

na innych poziomach, które mogą mieć istotny wpływ na ostateczne wyniki.  

W artykule podjęto się analizy czynnika jakim jest społeczeństwo, który często jest 

przedstawiany w literaturze właśnie w kontekście postrzegania państwa. Ten szeroko 

pojęty czynnik składa się z szeregu aspektów, wśród których najbardziej odpowiednim 

wydaje się być jakość życia rozpatrywana zarówno w wymiarze obiektywnym, jak  

i subiektywnym. Przedmiotem badań jest relacja jaka zachodzi pomiędzy tym obszarem 

a postrzeganiem państwa z uwzględnieniem różnic wynikających z położenia 

geograficznego. W analizie zostały uwzględnione kraje leżące w różnych częściach 

wszystkich kontynentów, co miało na celu zweryfikowanie różnic występujących w sile 

i kierunku procesu transmisji pomiędzy omawianymi obszarami. W badaniach 

wykorzystano dane z raportów dotyczących postrzegania kraju i jakości życia, które 

zostały poddane trzem rodzajom analiz, gdzie dwie odnosiły się do przeglądu  

i porównania pod względem miejsc zajmowanych przez konkretne państwa, a jedna była 

kompleksowym ujęciem kierunku i siły wzajemnej relacji pomiędzy postrzeganiem 

państwa a jakością życia obywateli, do której wykorzystano analizę korelacji rang 

Spearmana.  

2. Materiał i Metody 

Postrzeganie państwa na arenie międzynarodowej jest obszarem, który  

w ostatnich dekadach stał się ważnym elementem życia gospodarczego. Mając 

świadomość, że zjawisko to miało znaczenie już w czasach starożytnych, czego 

przykłady można znaleźć w Biblii lub w dziełach Herodota, czy Tacyta (Kunczik 2003), 

warto zauważyć, że to właśnie w XX w. doszło do profesjonalizacji działań  

w ramach tej dziedziny w wymiarze państw. Ten stan rzeczy jest wynikiem procesów, 

które rozwinęły się w tym okresie oraz pogłębiają się do dzisiaj. Pośród takich 

elementów jak postęp techniczny i technologiczny, czy też rozwój stosunków społeczno-

ekonomicznych, warto zwrócić uwagę na trzy procesy, które w największym stopniu 

wpłynęły na wzrost znaczenia roli reputacji państw i związanych z tym konsekwencji  

w życiu gospodarczym. Mowa o demokratyzacji, mediatyzacji i globalizacji. Owe 

zjawiska doprowadziły do pewnych zmian w funkcjonowaniu w życiu gospodarczym  

na arenie międzynarodowej, a tym samym spowodowały potrzebę do opisania  

i wyjaśnienia ich na gruncie teoretycznym. Postrzeganie kraju można rozpatrywać 

między innymi przez pryzmat trzech różnych dyscyplin, tj. ekonomia, marketing  

i politologia. W ekonomii postrzeganie kraju należy utożsamiać z reputacją i zaufaniem. 

W marketingu można mówić o marce narodowej lub marce kraju (Olins 1999;  

Anholt 2006;  Szondi 2008; Hereźniak 2011), z kolei w wymiarze politologicznym 

o tzw. miękkiej sile kraju. (Nye 2004) Warto zauważyć, że w każdym z tych wymiarów 

wśród szeregu różnorodnych czynników występują aspekty związane  

ze społeczeństwem. Przybliżając powiązania występujące pomiędzy postrzeganiem 

państwa a społeczeństwem warto przeanalizować dokonania teoretyczne w wymiarze 

ogólnym na temat wizerunku kraju. Za przykład może posłużyć podział zaproponowany 

przez M. Urbaniaka, który uwzględnia społeczeństwo jako jeden z czynników 

kształtujących wizerunek kraju, obok zewnętrznego postrzegania, kultury, gospodarki  

i polityki wewnętrznej. (Urbaniak 2003) Na wagę społeczeństwa w tym wymiarze 

wskazuje również podział T. Sikory, gdzie wśród tzw. składników kognitywnych 

wpływających na wizerunek państwa wymienia on stereotypy odnoszące się  

do mieszkańców danego kraju. (Sikora 2007)  



W odniesieniu do wcześniej przedstawionego podziału, warto zauważyć,  

że w wymiarze ekonomicznym, w przypadku reputacji, można mówić o sytuacji 

materialnej obywateli, czy też o kapitale ludzkim tj. o jego wydajności i podejściu  

do pracy. Najciekawsze aspekty nawiązujące do społeczeństwa można znaleźć  

w przypadku marki narodowej, gdzie sama nazwa wskazuje na wagę społeczeństwa  

w jej kreowaniu. Istotnymi wydają się być tzw. wektory marki, w których W. Olins  

i S. Anholt wyróżniają różne czynniki. I tak pierwszy z nich, który był w silny sposób 

powiązany z polską marką narodową, zaliczył do nich takie jak turystykę, bezpośrednie 

inwestycje zagraniczne, markowy eksport i dyplomację publiczną. (Hereźniak 2011)  

Ze społeczeństwem najbardziej powiązana jest dyplomacja publiczna, której jednym  

z podstawowych podmiotów są właśnie obywatele. Natomiast S. Anholt określa 

następujące wektory, tj.: inwestycje zagraniczne, markowy eksport, turystyka, polityka, 

kultura i ludzie. (Anholt 2006) W tym przypadku społeczeństwo wymieniane jest wprost 

jako wektor marki narodowej. Z kolei w wymiarze politologicznym miękka siła dotyczy 

między innymi wartości występujących w danym społeczeństwie (Nye 2004)  

Te przykłady pokazują, że w wymiarze teoretycznym marka narodowa jest powiązana  

ze społeczeństwem w sposób niezwykle zaawansowany. 

Owe teoretyczne ujęcie czynników wpływających na postrzeganie kraju 

pokazuje, że w tym obszarze społeczeństwo odgrywa ważną rolę. W tej sytuacji nasuwa 

się kilka istotnych pytań. Po pierwsze, czy owe teoretyczne założenia mają swoje 

odzwierciedlenie w praktyce? Po drugie, jeżeli taki wpływ istnieje, to jaką on ma siłę?  

I ostatnie, jakich elementów i wartości należy użyć, aby ten wpływ zmierzyć? Kategoria 

jaką jest społeczeństwo jest niezwykle szeroka, w jej ramach można uwzględniać takie 

aspekty jak system wartości, poziom tolerancji, wydajność pracy, poczucie wolności, 

zadowolenie, czy też poziom życia i wiele innych. W tym miejscu należy zauważyć,  

że najpełniejszym w wymiarze teoretycznym ujęciem sporej części z powyższych 

elementów jest kategoria określana jako jakość życia. W literaturze wyróżnia się jej dwa 

ujęcia, tj. obiektywne i subiektywne. I tak jakość życia w wymiarze subiektywnym jest 

zbliżona do takich elementów jak warunki, standard i poziom życia, z kolei w ujęciu 

subiektywnym jakość życia jest traktowana jako percepcja poziomu życia. (Sompolska-

Rzechuła 2013) Istotnym wydaje się być podział badań jakości życia jaki zaproponował 

W. Ostasiewicz, w którym wyróżnił trzy podejścia, tj.: (Masik 2010) 

- ekonomiczne, 

- statystyczne, 

- psychologiczne. 

Podejście ekonomiczne charakteryzuje się wykorzystywaniem mierników  

z zakresu teorii ekonomicznych. Statystyczne bazuje na tzw. syntetycznych wskaźnikach 

rozwoju społeczno-gospodarczego. Z kolei ujęcie psychologiczne opiera się  

na badaniach odnoszących się do dobrostanu, czyli oceny subiektywnej, które w sposób 

naturalny różni się od dwóch wcześniejszych podejść odwzorowujących obiektywną 

koncepcję jakości życia. (Masik 2010) 

Na podstawie powyższych rozważań teoretycznych można dojść do wniosku,  

że to właśnie aspekt jakości życia, stanowiący ważną część szerokiego ujęcia 

społeczeństwa jako czynnika kształtującego postrzeganie kraju, będzie najbardziej 



odpowiedni i miarodajny do przeprowadzenia badań. W tej sytuacji celem analizy będzie 

zweryfikowanie hipotezy mówiącej o występowaniu silnej relacji pomiędzy 

postrzeganiem kraju a jakością życia. W badaniach uwzględnionych zostanie,  

ze względu na różnorodne metody, sześć raportów dotyczących postrzegania kraju  

i jakości życia obywateli. W pierwszej grupie znajdują się takie indeksy jak: 

- Future Brand. Country Brand Index, 

- Reputation Institiute. Country RepTrak, 

- Institute for Government. Global Ranking of Soft Power. 

Z kolei w drugim gronie wzięto pod uwagę raporty przedstawione poniżej: 

- Quality of Life Index, 

- Human Development Report, 

- The World Happiness Report. 

Dane z powyższych raportów zostaną ze sobą zestawione w podziale na grupy 

odnoszące się do postrzegania kraju oraz do jakości życia. W tym celu, w każdym 

pojedynczym badaniu, zostaną wybrane państwa, które występują w obydwu raportach. 

Wstępna analiza będzie dotyczyła przeglądu raportów, na podstawie których możliwa 

będzie poglądowa ocena słuszności przeprowadzanych badań. Następnie dokonany 

zostanie wybór państw ze względu na kryterium geograficzne, które będzie służyło 

przeanalizowaniu relacji pomiędzy jakością życia obywateli a postrzeganiem  

na podstawie przypadków konkretnych krajów. Ostatnim etapem będzie kompleksowa 

ocena zależności na podstawie wyników raportów, które ze względu na swoją specyfikę, 

zostaną poddane analizie korelacji rang Spearmana. Na tej podstawie możliwe będzie 

ostateczne zweryfikowanie postawionej hipotezy. W badaniach zostanie wykorzystany 

poniższy wzór: (Pułaska-Turyna 2011) 

      
    

  
   

       
 

Gdzie: 

 D = xi – yi, różnica pomiędzy rangami odpowiadających sobie wartości cechy 

 xi i yi (i = 1, 2, …, n),  

 xi = ranga i-tego obiektu,  

 yi = ranga i-tego obiektu,  

 N = liczba badanych obiektów. 

W obliczeniach został przyjęty następujący sposób interpretacji wyników badań 

korelacji rang:  

 

 |0,0 – 0,2| – korelacja bardzo słaba,  

 |0,2 – 0,4| – korelacja słaba,  

 |0,4 – 0,6| – korelacja umiarkowana,  



 |0,6 – 0,8| – korelacja silna,  

 |0,8 – 1| – korelacja bardzo silna. 

3. Wyniki i dyskusja 

W analizowanych raportach uwzględniane są różnorodne kategorie, które 

kształtują ostateczny wynik przedstawiany w postaci rankingów. Country Brand Index, 

przygotowywany przez Future Brand, z 2014 roku bazuje na odpowiedziach 2 530 

respondentów oraz opiniach ekspertów. Kraje oceniane są przez pryzmat szeregu 

czynników, można tam znaleźć między innymi system wartości, efekt kraju 

pochodzenia, czy też turystykę. Warto zauważyć, że w tym gronie pojawia się również 

jakość życia. (Future Brand 2014) W przypadku raportu Country RepTrak autorstwa 

Reputation Institute w 2014 roku przeanalizowane zostały odpowiedzi 26 000 

respondentów z państw grupy G8. Ankietowani oceniają kraj przez pryzmat takich 

obszarów jak: poważanie, szacunek, podziw i zaufanie, w wymiarze zaawansowania 

gospodarki, atrakcyjności środowiska i skuteczności rządu. (Reputation Institute 2014) 

Global Ranking of Soft Power autorstwa Institute for Governement z 2012 r. bazuje  

na 50 wskaźnikach, które podzielone są na takie kategorie jak biznes, kultura, rząd, 

dyplomacja, edukacja, oraz subiektywne elementy, gdzie można znaleźć między innymi 

międzynarodowy cel i rolę, kuchnię, ikony miękkiej siły, czy też marki komercyjne. 

(McClory 2012)  

Przechodząc do raportów dotyczących jakości życia jako pierwszy zostanie 

zaprezentowany Quality of Life Index przygotowywany przez Numbeo. W owym 

raporcie uwzględnia się takie czynniki jak parytet siły nabywczej, indeks cen 

konsumpcyjnych, poziom bezpieczeństwa, ochrona zdrowia, zanieczyszczenia,  

czas dojazdów, czy też miernik dostępności zakupu mieszkania (Numbeo 2015).  

W przypadku Human Development Report, realizowanego w ramach ONZ, 

wykorzystywany jest wskaźnik rozwoju społeczno-gospodarczego, w którego skład 

wchodzą elementy związane ze zdrowiem, edukacją i dochodem narodowym per capita. 

(United Nations Development Programme 2014) Ostatnim raportem jest The World 

Happinness Report, którego autorami są J.F. Helliwell, R. Layar i J. Sachs. W raporcie 

oceniany jest poziom szczęścia mieszkańców poszczególnych w krajach, w którym 

uwzględnia się ogólnodostępne dane oraz wyniki badań Instytutu Gallupa. W rankingu 

branych jest pod uwagę szereg czynników, wśród których można znaleźć swobodę  

w dokonywaniu wyborów, PKB per capita, wsparcie socjalne, czy też postrzeganie 

korupcji. (Helliwell i in. 2015) 

Zanim zostaną przedstawione wyniki analizy korelacji warto dokonać przeglądu 

rankingów państw znajdujących się w raportach. Wśród wszystkich analizowanych 

indeksów dotyczących postrzegania kraju w pierwszej dziesiątce w każdym przypadku 

znajdowały się takie państwa jak Szwecja, Niemcy, Kanada, Australia, Dania  

i Szwajcaria. Z kolei wśród raportów odnoszących się do jakości życia, wśród 

pierwszych dziesięciu miejsc we wszystkich badanych rankingach występują takie 

państwa jak Nowa Zelandia, Dania, Kanada, Australia i Szwajcaria. Uwzględniając 

zarówno raporty odnoszące się do jakości życia, jak i te dotyczące postrzegania państwa, 

można zauważyć, że do krajów będących w pierwszych dziesiątkach w każdym  

z rankingów należą takie jak Dania, Australia, Kanada i Szwajcaria. Z kolei Niemcy  

i Szwecja znajdują się w pierwszych dziesiątkach w pięciu rankingach, a USA, 



Norwegia i Nowa Zelandia w czterech. Warto zauważyć, że w analizowanych 

przypadkach niekwestionowanym liderem jest Szwajcaria, która aż w pięciu indeksach 

zajmuje jedną z trzech pierwszych pozycji. Zauważalna powtarzalność na wysokich 

miejscach poszczególnych państw w analizowanych rankingach, pomimo różnych metod 

prowadzonych badań, sugeruje, że istnieje pewna relacja pomiędzy jakością życia  

a postrzeganiem kraju. Jednakże nie jest to jednoznacznym wskaźnikiem, który może 

zweryfikować, czy dana relacja rzeczywiście występuje i jaka jest jej siła. Przykładem 

potwierdzającym ową wątpliwość może być na przykład Japonia, która posiada mocną 

markę i miękką siłę, ale w rankingu szczęścia zajmuje daleką 46 pozycję.  

Za wstępną analizę mogą również posłużyć przypadki konkretnych państw.  

W tym celu można dokonać przeglądu krajów ze względu na różne kryteria. Ciekawym 

wydaje się być kryterium położenia geograficznego, które może mieć istotny wpływ  

na zjawisko wzajemnej transmisji pomiędzy postrzeganiem państwa a jakością życia 

obywateli. W analizie, w ramach możliwości wynikających z ograniczeń związanych  

z występowaniem krajów w rankingach, uwzględniono państwa leżące w różnych 

częściach świata. Miejsca w rankingach zostały przedstawione w tabeli nr 1. 

Tab. 1 Porównanie pozycji państw w rankingach dotyczących postrzegania i jakości 

życia obywateli 

Kraj\Raport 
CBI* 

(75)** 

CRT 

(55) 

SP 

(40) 
 

QOL 

(86) 

HDR 

(187) 

WHR 

(158) 

Argentyna 42 26 35 52 49 30 

Australia 8 5 9 8 2 10 

Austria 10 11 18 7 21 13 

Chile 46 30 32 56 41 27 

Chiny 28 50 22 76 91 84 

Czechy 29 23 31 27 28 31 

Dania 9 7 7 6 10 3 

Egipt 54 43 39 83 110 135 

Grecja 30 31 33 40 29 102 

Hiszpania 23 18 16 24 27 36 

Holandia 16 9 15 14 4 7 

Kanada 5 2 10 9 7 5 

Niemcy 3 10 3 2 6 26 

Norwegia 6 6 12 11 1 4 

Nowa Zelandia 11 8 21 10 7 9 

Polska 45 24 25 36 35 60 

Rosja 31 52 28 72 57 64 

RPA 40 32 34 35 118 113 

Szwajcaria 2 1 8 1 3 1 

Tajlandia 38 25 30 62 89 34 

USA 7 22 2 4 5 15 

ZEA 19 35 38 18 40 20 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Country Brand Index 2014-2015; Country RepTrak 

2014; A 2012 Global Ranking of Soft Power; Quality of Life Index 2015; Human Development 

Report 2014; World Happiness Report 2015. 

* W tabeli zastosowano skróty: CBI - Country Brand Index, CRT - Country RepTrak, SP - Global 

Ranking of Soft Power, QOL - Quality of Life Index, HDR - Human Development Report, WHR - 

World Happiness Report. ** Liczba krajów uwzględnianych w rankingu. 



Wyniki przedstawione w tabeli nr 1 wskazują na kilka prawidłowości, otóż 

można stwierdzić, że miejsca konkretnych państw w rankingach w mniejszym lub 

większym stopniu mogą sugerować, że postrzeganie państwa odwzorowuje jakość życia 

obywateli. Perspektywa geograficzna okazuje się mieć znaczenie, co ma swoje 

konsekwencje w zróżnicowanym procesie transmisji wizerunku. Czego przykładem 

mogą być Polska i Argentyna, które generalnie osiągają lepsze wyniki w obszarze 

jakości życia niż Tajlandia, jednocześnie mając podobne do niej pozycje w rankingach 

postrzegania państwa, ta sama prawidłowość zachodzi w przypadku porównania tych 

krajów z Chinami. Analiza ta pokazuje, że położenie geograficzne może mieć wpływ  

na proces transmisji pomiędzy jakością życia a postrzeganiem kraju. Zauważone 

prawidłowości zostaną zaprezentowane w dalszej części artykułu. 

Przeprowadzona analiza korelacji rang Spearmana w wielu przypadkach 

wskazuje na występowanie silnej dodatniej relacji pomiędzy wynikami poszczególnych 

rankingów. Najsilniejsza korelacja zachodzi pomiędzy wynikami Country Brand Index  

i Quality of Life Index, gdzie wynosi ona 0,864, co, zgodnie z przyjętymi kryteriami, 

oznacza korelację bardzo silną. Najsłabsza korelacja, która również ma charakter 

dodatni, przypada na wyniki raportu dotyczącego miękkiej siły krajów oraz indeksu 

szczęścia, gdzie wyniosła ona 0,537, co jest korelacją umiarkowaną. Wszystkie wyniki 

zostały przedstawione w tabeli nr 2. 

Tab. 2 Wyniki analizy korelacji raportów dotyczących postrzegania kraju i jakości życia 

obywateli 

Raport 
Country Brand 

Index 

Country 

RepTrak 

Global 

Ranking  

of Soft Power 

Quality of Life 

Index 
0,864 0,772 0,576 

Human 

Develoment 

Report 

0,736 0,738 0,712 

The World 

Happiness 

Report 

0,679 0,7 0,537 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Country Brand Index: 2012-2013, 2014-2015; Country 

RepTrak 2014; A 2012 Global Ranking of Soft Power; Quality of Life Index: 2012, 2014, 2015; 

Human Development Report: 2013, 2014; World Happiness Report: 2012, 2015. 

Przedstawione w tabeli nr 2 wyniki pokazują, że w zdecydowanej większości 

przypadków korelacja pomiędzy jakością życia obywateli a postrzeganiem państwa jest 

silna. Jedynymi korelacjami, które nie spełniają tych warunków są te zachodzące 

pomiędzy indeksami Global Ranking of Soft Power a Quality of Life Index oraz World 

Happiness Report, gdzie korelacja jest umiarkowana. Z kolei w przypadku 

przedstawianej już wcześniej korelacji pomiędzy Country Brand Index a Quality Of Life 

Index jest ona bardzo silna. Warto również dokonać analizy średnich wyników korelacji 

dla każdego z raportów. Otóż okazuje się, że wśród rankingów dotyczących jakości 

życia najwyższy średni wynik korelacji z indeksami odnoszącymi się do postrzegania 



kraju, tj. 0,737, odnotowuje raport Quality Of Life Index, z kolei najniższy przypada  

na indeks The World Happiness Report, tj. 0,639. W przypadku rankingów postrzegania 

najwyższą średnią korelacją z wynikami wskaźników dotyczących jakości życia 

charakteryzuje się Country Brand Index osiągając wynik 0,76, a najniższy wynik 

przypada na raport Global Ranking of Soft Power, gdzie średnia korelacja wynosi 0,608. 

Wyniki trzech powyższych analiz wskazują na istnienie wzajemnej zależności 

pomiędzy postrzeganiem państwa a jakością życia obywateli. W pierwszej z nich 

zauważalny jest silny trend do zasiadania na pozycji liderów w obydwu obszarach tych 

samych państw. Aż cztery kraje powtórzyły się w pierwszej dziesiątce wszystkich 

rankingów będących przedmiotem analizy. Co więcej, warto zauważyć, że wynik 

analizy pokazał, że dwanaście krajów co najmniej raz powtórzyło się będąc w pierwszej 

dziesiątce przynajmniej dwóch raportów, z których jeden dotyczył jakości życia, a drugi 

postrzegania państwa. Osiem z tych państw leży w Europie, w tym sześć należy do Unii 

Europejskiej, dwa leżą w Ameryce Północnej, a kolejne dwa należą do części świata 

jaką jest Autralia i Oceania. Kolejny etap, tj. analiza konkretnych przypadków, miał  

na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy położenie geograficzne może mieć wpływ 

na wzajemną relację pomiędzy postrzeganiem państwa i jakością życia obywateli? 

Analiza w perspektywie geograficznej bazująca na przeglądzie miejsc danych krajów  

w rankingach pokazuje, że położenie geograficzne państwa może mieć wpływ na proces 

wzajemnej transmisji pomiędzy jego postrzeganiem a jakością życia obywateli.  

Z przeprowadzonych badań na podstawie pojedynczych przykładów wynika, że 

jakość życia obywateli i postrzeganie kraju najlepiej odzwierciedlają się wśród 

analizowanych państw należących do Dalekiego Wschodu i Azji Południowo 

Wschodniej, równie dobrze owa transmisja prezentuje się w przypadku krajów Europy 

Zachodniej, Skandynawii i Afryki. Proces wzajemnego odzwierciedlania się 

postrzegania kraju i jakości życia nieco słabiej zachodzi w przypadku państw należących 

do Australii i Oceanii oraz Europy Południowej. W krajach leżących w Europie 

Wschodniej, Ameryce Południowej i na Bliskim Wschodzie transmisja pomiędzy 

postrzeganiem państwa a jakością życia jest najsłabsza. Warto zauważyć, że największe 

rozbieżności przypadają na ostatni z przedstawianych regionów. W większości 

analizowanych przypadków odchylenia postrzegania kraju od jakości życia obywateli 

mają w większym lub mniejszym stopniu charakter ujemny. Jedynym z analizowanych 

krajów, gdzie zaburzenia związane z omawianą transmisją mają charakter in plus są 

Chiny. 

Ostatni etap jakim jest analiza korelacji wskazuje na zasadność przyjętej 

hipotezy, która mówi o silnej relacji pomiędzy postrzeganiem kraju a jakością życia 

obywateli. Wyniki wskazują na fakt występowania dodatniej korelacji we wszystkich 

przypadkach. Zarówno w wymiarze pojedynczych badań, jak i średnich wyników, 

korelacja ta jest w większości przypadków silna. Wyniki te sugerują, że wzajemny 

wpływ jakości życia obywateli i postrzegania państwa nie tylko występuje, ale jest 

bardzo istotnym elementem ze względu na swoją siłę. Wśród wskaźników postrzegania 

państwa najsilniejsza korelacja odnosi się do indeksu Country Brand Index, z kolei 

wśród raportów dotyczących jakości życia najwyższy wynik korelacji przypada  

na indeks Quality of Life. Owe wyniki sugerują, że założenia teoretyczne dotyczące 

wzajemnej relacji pomiędzy postrzeganiem państwa a jakością życia obywateli mają 

swoje odzwierciedlenie w praktyce. Co więcej, należy zauważyć, że marka narodowa, 



która w wymiarze teoretycznym jest w mocny sposób powiązana ze społeczeństwem, 

jest tym wskaźnikiem postrzegania, który w ujęciu praktycznym wykazuje najsilniejszą 

wzajemną zależność. 

4. Wnioski 

Przeprowadzona analiza wskazuje, że jakość życia obywateli i postrzeganie 

państwa mogą mieć na siebie wzajemny wpływ. Relacja ta jest pozytywna  

i w większości przypadków silna. Co istotne, niezależnie od przyjętej w raportach 

metody, wyniki korelacji poszczególnych indeksów są do siebie łudząco podobne,  

a różnice między nimi są stosunkowo niewielkie, cały czas zostając w obszarze 

dodatniej korelacji o sile niespadającej poniżej poziomu umiarkowanego. Równie 

ciekawym wydaje się być fakt, że występuje pewna grupa krajów, które znajdują 

się w czołówce wszystkich lub większości badanych rankingów, bez względu na to czy 

dotyczą one postrzegania kraju, czy też jakości życia. Ten stan rzeczy utwierdza  

w przekonaniu wynikającym z analizy korelacji, że transmisja pomiędzy postrzeganiem 

a jakością życia ma miejsce. Warto zauważyć, że silne pozycje, zarówno w obszarze 

jakości życia, jak i postrzegania, zajmują kraje Skandynawii, co także utwierdza  

w przekonaniu o słuszności teoretycznych rozważań na temat roli jakości życia  

w postrzeganiu państwa.  

W tym kontekście, podejmując temat zależności pomiędzy postrzeganiem kraju  

a jakością życia obywateli, równie istotnym jest proces transmisji zachodzącej pomiędzy 

tymi wielkościami. Analiza korelacji wykazała, że jest ona silna i pozytywna, jednakże 

należy zauważyć, że zależy ona od szeregu czynników. Jednym z nich jest perspektywa 

geograficzna, gdzie można dostrzec, że wzajemna transmisja pomiędzy postrzeganiem 

kraju a jakością życia może zależeć od położenia geograficznego. Wyniki tych badań 

częściowo odwzorowują podziały funkcjonujące zarówno w praktyce gospodarczej jak  

i w ujęciu teoretycznym. Doskonałym tego przykładem jest Europa, gdzie postrzeganie 

danego kraju i jakość życia obywateli najlepiej odwzorowują się wśród najbardziej 

rozpoznawalnych państw należących do Europy Zachodniej oraz Europy Północnej.  

Z drugiej strony ma się do czynienia z krajami Europy Południowej gdzie proces ten 

spotyka pewne zaburzenia, z kolei wśród krajów Europy Wschodniej zakłócenia te są 

największe. Podobna sytuacja odnosi się do Ameryki Południowej i Północnej, gdzie  

w pierwszym przypadku odchylenia procesu transmisji są zdecydowanie większe niż  

w drugim. Najciekawszym kontynentem jest Azja, w której z jednej strony w Chinach 

leżących na Dalekim Wschodzie odchylenia w relacji postrzeganie-jakość życia  

są niewielkie, ale jako jedyne in plus. Z drugiej strony ma się do czynienia  

z przypadkiem należących do Bliskiego Wschodu Zjednoczonych Emiratów Arabskich, 

gdzie różnice pomiędzy jakością życia a postrzeganiem kraju były największe wśród 22 

analizowanych państw. 

Wyniki wszystkich powyższych badań wskazują na prawdziwość hipotezy 

mówiącej o występowaniu silnej relacji pomiędzy postrzeganiem kraju na arenie 

międzynarodowej a jakością życia obywateli. Warto jednak zauważyć, że proces ten nie 

jest równomierny i może zależeć od szeregu czynników, które z kolei mogą być źródłem 

pewnych  zaburzeń w transmisji pomiędzy postrzeganiem państwa a jakością życia jego 

obywateli. 
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