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Dr. Nadia Kaneva
Κριτικές Προσεγγίσεις στο Nation Branding ως Θεωρία και Πρακτική
Σύνοψη
Τα τελευταία δέκα χρόνια ο όρος nation branding χαίρει ιδιαίτερης προσοχής στους επιχειρηµατικούς, πολιτικούς
και ακαδηµαϊκούς κύκλους. Αντιµέτωπες µε τις πιέσεις της παγκοσµιοποίησης, πολλά κράτη έχουν επενδύσει σε
προσπάθειες Branding µε την ελπίδα ότι διαχειριζόµενες µε αυτό τον τρόπο την εικόνα της χώρας θα
µπορέσουν να αυξήσουν το οικονοµικό και πολιτικό τους κεφάλαιο στην παγκόσµια αγορά. Οι πρακτικές του
nation branding είναι ίσως πιο εµφανείς µε τη µορφή των εκστρατειών προώθησης στον ταχύτατα
αναπτυσσόµενο τοµέα του διεθνούς τουρισµού. Ωστόσο, οι υποστηρικτές του nation branding υποστηρίζουν ότι
η εµβέλεια του φαινοµένου ξεφεύγει από τα στενά όρια της διαφήµισης και θα πρέπει να αποτελεί τη βάση
διαµόρφωσης όλων των πλευρών της διακυβέρνησης και της διαµόρφωσης πολιτικών σε εθνικό επίπεδο. Αυτή η
άποψη είναι συνεπής µε τη νέο-φιλελεύθερη καπιταλιστική ατζέντα που, όπως έχει υποστηρίξει ο Armand
Mattelart, θεωρεί ότι η αγορά και η τεχνολογία είναι δύο αδήριτες δυνάµεις της φύσης.
Η εισήγηση αυτή προσεγγίζει τον Λόγο και την Πράξη του nation branding µέσα από ένα κριτικό πρίσµα, που
βασίζεται στις παραδόσεις της πολιτικής οικονοµίας και της θεωρίας πεδίου. Υπό αυτό το πρίσµα, το άρθρο
εξετάζει την δυνατότητα του nation branding να υλοποιεί τις υποσχέσεις του και να παρέχει σε µη προνοµιούχα,
από οικονοµική άποψη, κράτη ένα νέο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Επιπροσθέτως το άρθρο εξετάζει τις
επιπτώσεις του nation branding για τα πολιτικής υφής φαινόµενα της εθνικής ταυτότητας και της συµµετοχής των
πολιτών στις διαδικασίες. Η ανάλυση εστιάζει σε συγκεκριµένες αντιδηµοκρατικές τάσεις που είναι
ενσωµατωµένες στη λογική του nation branding. Επιπλέον, επισηµαίνει τους τρόπους µε τους οποίους το nation
branding περιορίζει το φάσµα των πιθανών εθνικών αφηγηµάτων που µπορούν να παραχθούν από τους
µηχανισµούς του. Καταληκτικό επιχείρηµα είναι ότι µε το να υπάγει τα εθνικά σύµβολα και εθνικά αφηγήµατα µε
µια συνολική διαλεκτική της εµπορευµατοποίησης και κατανάλωσης, το nation branding επιδρά στρεβλωτικά
στην διαµόρφωση των τοπικών (εθνικών) διαδικασιών του πολιτικού αυτό-επαναπροσδιορισµού και απόπολιτικοποιεί τη διαδικασία κατασκευής της εθνικής ταυτότητας. Το άρθρο ολοκληρώνεται µε την πρόταση
στους διαµορφωτές πολιτικής καθώς και στην ακαδηµαϊκή κοινότητα να αποκτήσουν µια καλύτερη κατανόηση
των σχέσεων εξουσίας που αποτελούν τη βάση για τη πολιτική οικονοµία της κατασκευής της εικόνας µιας
χώρας σε ένα παγκόσµιο περιβάλλον.
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