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Dobrze mówi siê o naszych osi¹gniêciach
w bran¿y produkcyjnej. Dostatecznie ocenia siê
nasze dzia³ania na polu nauki. Powszechnie jed-
nak twierdzi siê, ¿e komunikowanie, czyli wysu-
blimowana umiejêtno�æ przekazywania tre�ci
oraz dyplomatyczne formu³owanie konkretnych
informacji nie nale¿¹ do naszych mocnych stron.
Moim zdaniem wynika to z tego, ¿e PR traktu-
jemy jako jeden z wielu elementów sk³adaj¹-
cych siê na ca³o�ciow¹ koncepcjê komunikowa-
nia przedsiêbiorstwa. Prezentacje na targach
czy obecno�æ na imprezach lub miêdzynarodo-
wych wystawach to dla nas kolejne fragmenty
mozaiki. Koherentny wizerunek firmy i marki
mo¿liwy jest jednak jedynie wówczas, gdy ist-
nieje ogólna strategia marketingowa, a poszcze-
gólne dzia³ania s¹ skoordynowane.
Cz³owiek od wszystkiego
Idea ta w Niemczech realizowana jest przede
wszystkim w du¿ych przedsiêbiorstwach.
�Dyrektor ds. komunikowania w przedsiêbior-
stwie� wystêpuje w roli dyrygenta poszczegól-
nych kana³ów komunikacyjnych. Zakres jego
kompetencji wci¹¿ ro�nie i jest znacznie wiêk-
szy ni¿ w firmach zagranicznych. Na przyk³ad
w Deutsche Post World Net, osoba na tym
stanowisku odpowiada za PR oraz propagowa-
nie polityki przedsiêbiorstwa, a tak¿e za kla-
syczn¹ reklamê.
W Niemczech model opieraj¹cy siê na tym, ¿e
dyrektor ds. komunikowania jest jednocze�nie
cz³onkiem zarz¹du, nie przyj¹³ siê. S¹ oczywi�cie
wyj¹tki. Na prze³omie lat 90. model ten wyko-
rzystywano w Volkswagenie i Oplu. Dzi� jest to
rzadko�æ.
Niezale¿nie od powy¿szych rozwa¿añ Niemcy
przypisuj¹ komunikowaniu w przedsiêbiorstwie
strategiczn¹ rolê, co widoczne jest miêdzy
innymi w �cis³ej wspó³pracy dzia³u PR z zarz¹-
dem firmy. Wiêkszo�æ dyrektorów ds. komuni-
kowania w przedsiêbiorstwie najczê�ciej rapor-
tuje bezpo�rednio prezesowi zarz¹du, rzadziej
dyrektorowi ds. marketingu. Rzecznik prasowy
kontaktuje siê zazwyczaj bezpo�rednio z sze-
fem firmy. Powstaj¹ca w ten sposób relacja ma
charakter osobisty. Dlatego czasami mo¿na
zaobserwowaæ wyra�ny konflikt pomiêdzy sze-

fem, reprezentuj¹cym zasady czysto ekono-
miczne, a rzecznikiem prasowym firmy.
Ten drugi czêsto ma za sob¹ karierê dzienni-
karza, eksperta gospodarczego, posiadaj¹cego
wieloletnie do�wiadczenie na rynku lokalnym.
Jest jednak niedostatecznie zorientowany
w kompleksowym zarz¹dzaniu bardziej zawi³ym
instrumentarium PR.

W jednej ze starszych prac, dotycz¹cych mar-
ketingu, prof. Günter Hädrich, konstatuje,
i¿ 26 proc. pracowników odpowiedzialnych
za PR pracuje w hierarchii liniowej, natomiast
71 proc. w zespo³ach. Wed³ug Hädricha
33 proc. niemieckich przedsiêbiorstw, dyspo-

PR po niemiecku
Niemcy jako naród nie uchodz¹ za zbyt dobrych
specjalistów ds. komunikowania.

Niemcy przypisuj¹ komunikowaniu

w przedsiêbiorstwie strategiczn¹

rolê, co widoczne jest miêdzy

innymi w �cis³ej wspó³pracy dzia³u

PR z zarz¹dem firmy

Niezaprzeczalnym liderem rynku nie-
mieckiego w�ród agencji public rela-
tions jest Pleon (wcze�niej ECC Kohtes
Klewes) posiadaj¹cy niemieckie korze-
nie. W 2003 roku agencja osi¹gnê³a
obroty rzêdu 37 mln euro (co w przy-
bli¿eniu stanowi warto�æ pol-
skiego rynku PR, wed³ug sza-
cunków ZFPR). W Top Five
znajduj¹ siê kolejne
rodzime agencje: Media
Consulta na drugiej pozy-
cji (obroty rzêdu
19,4 mln euro) oraz
FischerAppelt na czwar-
tym miejscu (obroty
13,2 mln euro). Pierw-
sz¹ pi¹tkê uzupe³niaj¹
� Weber Shandwick
(3. pozycja) i Trimedia
(5. miejsce).
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nuj¹cych zespo³em PR, zalicza komunikowanie
do zadañ mened¿mentu. W 54 proc. firm zada-
nie to przejmuje kadra kierownicza drugiego
szczebla, a w 12 proc. trzeciego szczebla. Jed-
nocze�nie nale¿y przyj¹æ, i¿ od momentu opu-
blikowania pracy autorstwa Hädricha, liczba
dyrektorów ds. komunikowania w przedsiê-
biorstwie, reprezentuj¹cych drugi szczebel
kadry kierowniczej, znacznie wzros³a.
PR w górê
W Niemczech znaczenie PR � jako jednego
ze �rodków komunikowania � wzrasta.
Tendencja ta wyra�nie zarysowuje siê w anali-
zie markowych produktów, przeprowadzonej
przez berliñsk¹ agencjê badañ rynkowych Lan-
dau Media. A¿ 62,4 proc. niemieckich respon-
dentów uwa¿a PR za bardzo wa¿ny instrument
wspierania sprzeda¿y artyku³ów. Podobne zna-
czenie przypisywane jest tylko targom. Kla-
syczna reklama znajduje uznanie u 60,4 proc.
ankietowanych. Na dalszych miejscach w ran-
kingu skuteczno�ci plasuj¹ siê akcje POS
(55,6 proc), marketing bezpo�redni
(54,4 proc.) oraz imprezy (38 proc.).
Rosn¹ca akceptacja PR zwi¹zana jest m.in.
z coraz wiêkszym znaczeniem PR w zakresie
dystrybucji markowych artyku³ów. W Niem-
czech, aby zbudowaæ wizerunek marki,
nie wystarczy ju¿ tylko zwyk³a reklama. Dla spo-
³eczeñstwa niemieckiego nie jest ona � delikat-
nie mówi¹c � zbyt wiarygodna. Wed³ug son-
da¿u przeprowadzonego przez Centrum Badañ
Opinii Publicznej Emnid zaledwie 18 proc.
Niemców serio traktuje informacje reklamowe.
Jednocze�nie, mimo ostrej krytyki mass
mediów, co druga ankietowana osoba wierzy
w przekazywane przez nie informacje. Dlatego
te¿ coraz wiêcej przedsiêbiorstw ³¹czy reklamê
z dzia³alno�ci¹ PR, co efektywnie umacnia pozy-
cjê marki na rynku.
Rynkowi gracze
Nikogo nie dziwi fakt, ¿e wielkie, sieciowe
agencje PR, zaliczaj¹ce siê do �wiatowej czo-
³ówki, obecne s¹ tak¿e w Niemczech. Wiêk-
szo�æ posiada biura w zachodniej czê�ci kraju �
we Frankfurcie, Hamburgu, Düsseldorfie, Mona-
chium i coraz czê�ciej w Berlinie. Zaskakuj¹ce
jest jednak to, ¿e niekoniecznie odnosz¹ suk-
cesy w Niemczech.
Na naszym rynku do najwiêkszych agencji PR
nale¿¹ firmy rodzime. Paradoksalnie, swój suk-
ces zawdziêczaj¹ miêdzynarodowej konkuren-
cji. Burson Marsteller czy Edelman kieruj¹ siê
bowiem niezwykle sztywnymi wytycznymi,
które otrzymuj¹ z central. Wysokie mar¿e
powoduj¹, ¿e ich lokalne przedstawicielstwa

w ogóle nie uczestnicz¹ w przetargach lub te¿
rezygnuj¹ ze zleceñ.
Bêdzie lepiej
Mimo rosn¹cego znaczenia dzia³u public rela-
tions w przedsiêbiorstwach, nadal nie ma on
jednak tak kluczowego charakteru, jak finanse
czy controlling. Kryzys gospodarczy ostatnich
lat zmusi³ wiele firm do ciêæ bud¿etowych.
Nak³ady na PR zmala³y, co rzutowa³o na ni¿sze
obroty agencji. W zwi¹zku z trudniejsz¹ sytu-
acj¹ ekonomiczn¹, wzros³a liczba osób pracuj¹-
cych w wolnym zawodzie doradcy PR. Nie
uwzglêdniono jej w szacunkowej liczbie 20.000
zatrudnionych w bran¿y. Obecnie zaobserwo-
waæ mo¿na pierwsze oznaki poprawy � bran¿a
PR cieszy siê w Niemczech coraz wiêkszym
uznaniem i jest niezwykle ró¿norodna. Z oko³o
20.000 osób zatrudnionych w public relations,
40 proc. pracuje w firmach, a na agencje, insty-

Po³owa XIX w., 1918 
W tym okresie powstaj¹ pierwsze rz¹dowe biura prasowe. W 1870
roku pojawia siê pierwsze biuro prasowe w firmie Alfreda Kruppa,
w³a�ciciela najwiêkszych w Europie stalowni. Od pocz¹tku XX w.
firma AEG, producent elektronarzêdzi, przeprowadza regularny press
clipping. W okresie wojennym upowszechniaj¹ siê cenzurowane,
wojenne komunikaty prasowe. Du¿¹ rolê odgrywaj¹ kampanie spo-
³eczne (np. zachêcaj¹ce do po¿yczek na rzecz dzia³añ wojennych).
1918-1933
Lata konsolidacji i wzrostu znaczenia biur prasowych.
1933-1945
Okres narodowego socjalizmu, krok w ty³ w rozwoju komunikacji
publicznej. 
Nazi�ci tworz¹ Ministerstwo Informacji Publicznej i Propagandy.
Nastêpuje rozwój �partyjnego� media relations i politycznej propa-
gandy.
1945-1958
Odrodzenie PR przypada na pierwsze dziesiêciolecie po wojnie.
Popularyzacja zwrotu Öffentlichkeitsarbeit, bêd¹cego w u¿yciu od
1917 roku, przez pioniera PR, Alberta Oeckl�a. Orientacja na ame-
rykañski model PR.
1958-1985
PR postrzegany jest jako �reklama zaufania� (�advertising for trust�).
Konsolidacja profesji w zachodnich Niemczech. W 1958 roku
powstaje DPRG (odpowiednik ZFPR), zrzeszaj¹cy obecnie blisko
1900 cz³onków, a w 1973 roku GPRA (odpowiednik PSPR), do któ-
rego nale¿y ponad 30 agencji reprezentuj¹cych oko³o1500 profesjo-
nalistów. Po stronie wschodnich Niemiec, w po³owie lat 60-tych,
rozwija siê od³am socjalistycznego PR. 
1985 do dzisiaj
Boom w sferze PR. Intensywny rozwój agencji PR, edukacji w dzie-
dzinie PR, rozwój PR jako nauki.
�ród³o: The global PR Handbook, theory, research and practice, edited by Sriramesh, Vercic

Historia (polityczna) niemieckiego PR



p r  � w i a tp r  � w i a t

68

tucje o charakterze spo³ecznym i politycznym
oraz organizacje, takie jak zwi¹zki zawodowe
czy ko�cio³y przypada po 20 proc.
£¹czmy siê
Wiêkszy profesjonalizm dzia³ania poci¹ga
za sob¹ wzrost stopnia zinstytucjonalizowania
bran¿y. Ponad rok temu powsta³o w Niemczech
Federalne Zrzeszenie Niemieckich Rzeczników
Prasowych (Bundesverband deutscher Presse-
sprecher � BdP), reprezentuj¹ce interesy pe³-
nomocników ds. komunikowania w przedsiê-
biorstwach, organizacjach pozarz¹dowych oraz
politycznych. Liczba cz³onków BdP stale ro�nie.
W ci¹gu jednego roku przyjêto 1400 zg³oszeñ.
Oprócz nowo utworzonego Zrzeszenia dzia³a
tak¿e Niemieckie Stowarzyszenie Public Rela-
tions (Deutsche Public Relations-Gesellschaft).

Agencje reprezentuje Stowarzyszenie GPRA
(Gesellschaft Public Relations-Agenturen).
Organizacje takie jak BdP zaspokajaj¹ bie¿¹ce
zapotrzebowanie na tworzenie informacji oraz
ich wymianê. Istotn¹ rolê odgrywaj¹ równie¿
kongresy i seminaria. Daj¹ one fantastyczn¹ oka-
zjê do spotkañ ze znajomymi, a tak¿e do uzu-
pe³nienia w³asnej wiedzy. W ostatnich latach
w�ród specjalistów public relations zaobser-
wowaæ mo¿na wyra�ny wzrost zainteresowania
systematycznymi formami dokszta³cania. Pow-
staj¹ te¿ narzêdzia ewaluacji PR.
Nauka PR
Miêdzynarodowym uznaniem ciesz¹ siê nie-
mieckie badania metod komunikowania. Ron-
neberger i Rühl (1992) nale¿¹ do klasyków lite-
ratury fachowej. Uniwersytety do�æ d³ugo opie-
ra³y siê uznaniu public relations jako odrêbnego
kierunku studiów zawodowych. O ile ekono-
mi�ci dysponuj¹ w³asnym profilem studiów,
który jest akceptowany przez gospodarkê i spo-
³eczeñstwo, o tyle eksperci PR maj¹ z tym
powa¿ne trudno�ci. Nic w tym dziwnego, skoro
przedmioty z zakresu komunikacji z mediami
na bazie zagadnieñ socjologicznych, umieszczane

s¹ � w wiêkszo�ci wypadków � w ogólnym pro-
gramie studiów.
Dopiero od niedawna uniwersytety oferuj¹
mo¿liwo�æ kszta³cenia specjalistów PR. Prekur-
sorem jest tutaj niew¹tpliwie Uniwersytet
Lipski na czele z Günter�em Bentele. Mo¿na siê
spodziewaæ, ¿e � dziêki mo¿liwo�ci uzyskania
tytu³u licencjata i magistra � utrzyma siê ten-
dencja wzrostowa w zakresie kszta³cenia zawo-
dowego. Nowe szanse stwarzaj¹ tak¿e pry-
watne wy¿sze szko³y ekonomiczne, np. �Euro-
pean School of Management and Technology�.
Zarysowuj¹ce siê tendencje rozwojowe
w Niemczech zdaj¹ siê nieuchronnie prowadziæ
do wyodrêbnienia PR jako samodzielnej dzie-
dziny.

Alexander Gutzmer
Redaktor Naczelny 
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