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Streszczenie rozprawy doktorskiej  

pt. „Marka regionu a zaangażowanie lokalnych przedsiębiorców” 

napisanej przez mgr Katarzynę Młotkowską pod kierunkiem naukowym dr hab. prof. 

SGH Izabeli Kowalik w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej 

w Warszawie 

 

  Dotychczasowe badania dotyczące marek i brandingu miejsc w większości 

koncentrowały się na marce miasta - zarówno w odniesieniu do literatury krajowej,  

jak i zagranicznej. Tymczasem ostatnio wzrosło znaczenie tematyki kształtowania przez 

władze samorządowe marki regionu oraz uwzględniania przedsiębiorców jako istotnej grupy 

interesariuszy, mającej realny wpływ na współrządzenie. Przedsiębiorcy poprzez swoje 

działania i produkty/usługi tworzone w danym miejscu mają także istotny wpływ na 

postrzeganie miejsca, jego atrakcyjność. Obserwacja procesów promocji gospodarczej regionu 

oraz prób angażowania lokalnych przedsiębiorstw zainspirowały autorkę do podjęcia analiz 

tego obszaru badawczego. Celem pracy była identyfikacja, na podstawie przeglądu literatury 

oraz badań empirycznych, celów kształtowania marki regionu, elementów tego procesu  

i czynników jego powodzenia oraz określenie związków między marką regionu  

a zaangażowaniem we współrządzenie lokalnych przedsiębiorców. Ponadto celem 

aplikacyjnym było wypracowanie wskazówek dla samorządów regionalnych z zakresu 

prowadzenia brandingu skierowanego do grupy docelowej przedsiębiorców. Proces badawczy 

obejmował badania wtórne, wywiady pogłębione z pracownikami w urzędach 

marszałkowskich oraz badania ilościowe, w których uczestniczyli przedsiębiorcy prowadzący 

działalność gospodarczą na Mazowszu.  

 Realizacji wyznaczonych celów podporządkowana została struktura rozprawy.  

W rozdziale pierwszym przedstawiono zagadnienia dotyczące marki regionu i brandingu. 

Omówiono teorię dotyczącą kształtowania marki terytorium z uwzględnieniem różnic 

występujących pomiędzy koncepcjami marki odnoszącymi się do  miejsc z różnych szczebli 

podziału terytorialnego. Omówiono także różne sposoby kategoryzacji interesariuszy regionu.  

W rozdziale drugim, wychodząc od najnowszych teorii zarządzania w sektorze publicznym 

dokonano analizy roli przedsiębiorców lokalnych we współrządzeniu. Przedstawiono przegląd 

definicji zaangażowania, partycypacji i zaufania jako głównych pojęć stanowiących podstawy 

współrządzenia. W kolejnym rozdziale opisano przebieg i wyniki jakościowego badania 

empirycznego przeprowadzonego w urzędach marszałkowskich. Wyniki osiągnięte m.in. przy 
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pomocy analizy treści i programu MAXQDA odnoszą się do szczegółowych celów 

kształtowania marki regionu, elementów tego procesu i czynników jego powodzenia.  

W rozdziale czwartym zawarto szczegółowy opis ilościowego badania empirycznego. Rozdział 

ten zawiera także opis procedur modelowania strukturalnego i zastosowanych wskaźników 

wraz z podsumowaniem wyników weryfikacji hipotez badawczych dotyczących związków 

między marką regionu a zaangażowaniem we współrządzenie lokalnych przedsiębiorców.  

W rozdziale piątym przedstawiono konkluzje z przeprowadzonych badań w konfrontacji  

z bieżącą literaturą. Omawia on również ich implikacje praktyczne, będące odpowiedzią na cel 

aplikacyjny rozprawy. 

 Podsumowując, na podstawie przedstawionych analiz wykazano, że władze regionalne 

w działaniach z zakresu brandingu skupiają się na zwiększeniu rozpoznawalności  

i przyciąganiu turystów, nowych mieszkańców czy inwestorów do regionu, a nie na 

systematycznym budowaniu świadomości marki wśród bieżących grup odbiorców. Regiony 

poprzez swoje działania chcą zainteresować przede wszystkim dużych inwestorów, a za główne 

grupy odbiorców marketingu wskazują też mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców, turystów 

i regiony partnerskie. Najważniejsze dla powodzenia kształtowania marki regionu były: 

wizerunek regionu oraz wizja strategiczna.  

 Po weryfikacji hipotez w badaniach ilościowych wykazano, że poziom rozwoju regionu  

jako element wizerunku, wpływa na postrzeganą przez przedsiębiorców uczciwość władz,  

a rozpoznawalność marki regionu wpływa na ich postrzeganą życzliwość, zwiększając 

zaangażowanie firm we współrządzenie. Ponadto spójność wizji strategicznej postrzeganej 

przez przedsiębiorców wpływa na ich partycypację we współrządzeniu regionem. 

 


