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dr hab. Tomasz Białowąs 
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Instytut Ekonomii i Finansów 

Wydział Ekonomiczny 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

 

 

 

Recenzja 

dorobku naukowego, dydaktyczno-organizacyjnego oraz współpracy międzynarodowej 

dr Katarzyny Anny Nawrot  

w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie nauk społecznych  

w dyscyplinie ekonomia i finanse 

 

 

 

1. Informacja o obowiązujących przepisach i otrzymanych dokumentach stanowiących 

podstawę wykonania recenzji 

Podstawą opracowania tej recenzji jest pismo Przewodniczącej Rady Awansów 

Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Pani prof. dr hab. Barbary Jankowskiej 

z dnia 11 października 2021 roku informujące mnie o powołaniu na recenzenta w postępowaniu 

w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Katarzynie Annie Nawrot, obowiązujące 

regulacje prawne, a zwłaszcza przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), Uchwała nr 4/2019/2020 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Poznaniu z dnia 27 września 2019 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawie 

nadania stopnia doktora habilitowanego, zasad ustalania wysokości opłaty za postępowanie  

w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, zwalniania z tej opłaty oraz sposobu 

wyznaczania członków komisji habilitacyjnej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 

stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały Senatu UEP nr 36 z dnia 27 listopada 2020 r. oraz 

Uchwała nr 191/2020/2021 Rady Awansów Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Poznaniu z dnia 23 września 2021 r., na podstawie której powierzono mi funkcję recenzenta. 
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Wraz pismem Przewodniczącej Rady Awansów Naukowych Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu otrzymałem obszerną dokumentację wniosku w formie papierowej 

i elektronicznej (na pendrive) obejmującą: 

1) wniosek Kandydatki do Rady Awansów Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Poznaniu z dnia 19 marca 2021 roku o przeprowadzenie postępowania w sprawie 

nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie Nauk społecznych w dyscyplinie 

Ekonomia i finanse; 

2) autoreferat, opis dorobku i osiągnięć naukowych; 

3) wykaz osiągnięć naukowych; 

4) kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych; 

5) dane kontaktowe wnioskodawcy; 

6) zapis elektroniczny przedkładanych dokumentów 

7) potwierdzenie udziału w dłuższych stażach zagranicznych, wybranych projektach  

i programach międzynarodowych oraz sieciach badawczych 

8) egzemplarz monografii naukowej: K.A. Nawrot, Współpraca i integracja gospodarcza 

Azji Wschodniej. Studium teoretyczno-empiryczne, Wyd. PWE, Warszawa 2021 

stanowiący osiągnięcie naukowe będące podstawą ubiegania się o nadanie stopnia 

doktora habilitowanego; 

9) Inne publikacje naukowe: 

 monografia: K.A. Nawrot, Kraje rozwijające się we współczesnej gospodarce 

światowej. Przyczynek do ekonomii rozwoju, Wyd. Naukowe Scholar, 

Warszawa 2014; 

 monografia: T. Rynarzewski, K.A. Nawrot, K. Zajączkowski, E. Cieślik, 

Potencjał gospodarczy i możliwości rozwojowe Afryki, Wyd. PWE, Warszawa 

2017; 

 monografia: J. Kleer, K.A. Nawrot (eds.), The Rise of Megacities. Challenges, 

Opportunities and Unique Characteristics, World Scientific, New Jersey 2018; 

 podręcznik: E. Skawińska, K.G. Sobiech-Grabka, K.A. Nawrot, 

Makroekonomia. Teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej, Wyd. 

PWE, Warszawa 2010; 
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 przewodnik: M. Bakalarska, K.A. Nawrot, A. Masłoń-Oracz, Przewodnik po 

rynkach afrykańskich, BGŻ BNP Paribas, Warszawa 2018; 

 kopie artykułów opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych 

po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych (22 artykuły); 

 kopie rozdziałów w monografiach naukowych opublikowanych po uzyskaniu 

stopnia doktora nauk ekonomicznych, część I (13 publikacji) i część II (12 

publikacji); 

 kopie innych (wybranych) publikacji opublikowanych po uzyskaniu doktora 

nauk ekonomicznych.  

Dokumentacja wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego została 

przygotowana starannie, rzetelnie pod względem formalnym i merytorycznym. Ułatwiło to 

zapoznanie się z dorobkiem naukowym, dydaktyczno-organizacyjnym i współpracą 

międzynarodową Kandydatki. 

 

2. Informacje o przebiegu pracy naukowo-badawczej Habilitantki 

 Pani dr Katarzyna Anna Nawrot (dalej Habilitantka, Kandydatka) w 2001 roku 

ukończyła studia magisterskie na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 

(obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), na kierunku Międzynarodowe stosunki 

gospodarcze i polityczne, w zakresie handlu międzynarodowego. Studia magisterskie 

ukończyła z wyróżnieniem i zakwalifikowała się do grona 5% najlepszych absolwentów. Od 

2003 roku Habilitantka była uczestniczką studiów doktoranckich na Wydziale Ekonomii 

Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Studia zakończyła obroną rozprawy doktorskiej pt. 

Determinanty rozwoju gospodarczego państw ASEAN w latach 1990-2003, przygotowaną pod 

opieką naukową prof. dr hab. Przemysława Deszczyńskiego. Pani dr K.A. Nawrot stopień 

doktora uzyskała zatem w ciągu 5 lat od zakończenia studiów co pozytywnie świadczy  

o jej zaangażowaniu w rozwój naukowy.  

 Kandydatka pracę w jednostkach naukowych rozpoczęła w roku 2006. Od grudnia 2006 

roku do września 2007 roku zatrudniona była na stanowisku asystenta w Wyższej Szkole 

Bankowej w Poznaniu. Od września 2007 roku rozpoczęła pracę na Wydziale Gospodarki 

Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Od września 2007 roku do 

września 2008 roku pracowała na stanowisku asystenta w Katedrze Międzynarodowych 
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Stosunków Gospodarczych, a następnie od września 2008 do lutego 2018 roku na stanowisku 

adiunkta. Od lutego 2018 roku do lutego 2019 pracowała na stanowisku starszego wykładowcy. 

W autoreferacie brak informacji o dalszym zatrudnieniu Kandydatki. Natomiast w latach 2019-

2020 uzupełniła ona swoje kompetencje uczestnicząc w studiach podyplomowych 

prowadzonych przez Kennedy School of Government na Harvard University, na których 

ukończyła dwa programy (potwierdzone stosownymi dyplomami): 1) A Cutting Edge of 

Development Thinking, 2) Leading Economic Growth.  

Podsumowując przebieg pracy naukowo-badawczej należy podkreślić wysokie tempo 

rozwoju w latach 2001-2006, a zatem do momentu uzyskania stopnia doktora. Po rozpoczęciu 

pracy zawodowej dynamika była niższa, niemniej jednak w 2015 roku podjęła ona próbę 

uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego na podstawie cyklu publikacji 

zatytułowanego Kraje rozwijające się w gospodarce światowej – teoretyczne i empiryczne 

aspekty rozwoju gospodarczego. Pomimo niepowodzenia nie zaprzestała ona pracy naukowej 

co świadczy o dużej determinacji i zaangażowaniu w osiągnięcie celu, którym jest uzyskanie 

stopnia doktora habilitowanego, mimo że od uzyskania stopnia doktora upłynęło 15 lat. 

 

3. Ocena osiągnięcia naukowego  

 Jako osiągnięcie naukowe Pani dr Katarzyna Nawrot wskazała monografię Współpraca 

i integracja gospodarcza Azji Wschodniej, Studium teoretyczno-empiryczne wydaną przez 

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne w Warszawie w roku 2021. Recenzentami wydawniczymi 

monografii były Panie prof. dr hab. Elżbieta Czarny i prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka. 

Przedmiotem opracowania jest przebieg procesów współpracy i integracji gospodarczej w Azji 

Wschodniej oraz określenie ich skutków. Cel pracy został sformułowany we wstępie, a jest nim 

„…zbadanie ewolucji, charakteru i kierunków współpracy i integracji gospodarczej w Azji 

Wschodniej, a w rezultacie – efektów zachodzących tam procesów.”  

 Autorka sformułowała również trzy cele szczegółowe: 

1) określenie specyfiki oraz identyfikacja prawidłowości we współpracy i integracji 

gospodarczej Azji Wschodniej; 

2) wyjaśnienie uwarunkowań i określenie determinant współpracy i integracji 

gospodarczej w Azji Wschodniej 

3) określenie i ewaluacja efektów współpracy i integracji gospodarczej w Azji 

Wschodniej. 
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Cele, zarówno główny, jak również szczegółowe, sformułowane zostały w sposób 

ogólny, są bardzo szerokie, jednak układają się w logiczną całość i są ze sobą spójne. Na 

podstawie sformułowanych w pracy celów Kandydatka określiła 7 zadań badawczych, które 

zostały już określone zdecydowanie konkretniej.  

Punktem wyjścia do sformułowania hipotez badawczych było postawienie tezy, którą 

Habilitantka sformułowała następująco „W Azji Wschodniej wytworzył się oryginalny model 

regionalnej współpracy i integracji gospodarczej, w którym dominuje mechanizm regionalizmu 

handlowego”. W mojej ocenie jest ona raczej oczywista i funkcjonuje w literaturze przedmiotu 

od wielu lat. Rozwinięciem tezy są 4 hipotezy badawcze: 

H1: O ile aspekty polityczne i zagrożenia bezpieczeństwa regionalnego i narodowego 

poszczególnych krajów Azji Wschodniej pozostawały głównymi determinantami współpracy  

i integracji gospodarczej w początkowych etapach budowania struktur kooperacji, o tyle 

głównymi współczesnymi czynnikami sprawczymi współpracy handlowej jest bliskość 

geograficzna i kulturowa krajów regionu. 

H2: Gospodarcze powiązania funkcjonalne pomiędzy krajami Azji Wschodniej 

wpłynęły na ukształtowanie się spójnego systemu regionalnego. 

H3: Regionalizm handlowy wpłynął na wzrost strumieni handlu krajów Azji 

Wschodniej. 

H4: Niedostateczne ekonomiczne efekty porozumień handlowych o charakterze 

multilateralnym w regionie Azji Wschodniej stały się przyczyną poszukiwania rozwiązań  

alternatywnych oraz proliferacji bilateralnych form regionalizmu handlowego.  

Sformułowane hipotezy budzą pewne wątpliwości. Przede wszystkim, pierwsza część 

hipotezy 1 jest oczywista i stwierdza fakt, natomiast druga część (… głównymi czynnikami 

sprawczymi współpracy handlowej jest bliskość geograficzna i kulturowa krajów regionu), jest 

dyskusyjna. Hipoteza 3 również wydaje się oczywista i nie wymaga prowadzenia badań. 

Pozostałe hipotezy nie budzą moich wątpliwości.  

Monografia będąca osiągnięciem naukowym Habilitantki jest bardzo obszerna, liczy 

452 strony. Praca składa się z 10 rozdziałów podzielonych na trzy części. Tekst zasadniczy 

dopełnia bogata bibliografia. Pierwsza część jest teoretycznym wprowadzeniem do tematyki 

współpracy i integracji gospodarczej. Kandydatka wyszła od scharakteryzowania 

teoretycznych podstaw regionalnej integracji gospodarczej. Zamieściła przegląd definicji 

współpracy, integracji, regionalizmu i regionalizacji, a na s. 30 autorską tabelę zwierającą 
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konceptualizację i systematyzację pojęć. W dalszej części pracy (s. 31-38) Habilitantka opisuje 

modele i teorie integracji gospodarczej. Ta część pracy ma charakter podręcznikowy, 

równocześnie niewiele wnosząc do dorobku teoretycznego z zakresu teorii integracji 

gospodarczej, niemniej jednak jest poprawna merytorycznie i stanowi dobre wprowadzenie do 

dalszych części monografii. 

Drugi rozdział pracy poświęcony został przede wszystkim metodom kwantyfikacji 

skutków utworzenia regionalnych porozumień o współpracy. Kandydatka w sposób 

wyczerpujący opisała wskaźniki i metody oceny skutków utworzenia preferencyjnych układów 

handlowych. Nie ograniczyła się do omówienia najczęściej opisywanych wskaźników, ale 

przybliżyła również te wykorzystywane w bardziej zaawansowanych analizach. Rozdział 

stanowi solidną metodyczną podstawę dla dalszych analiz empirycznych. Moja ocena rozdziału 

II jest pozytywna.  

Kolejny, trzeci rozdział pracy jest charakterystyką teoretycznych i empirycznych 

przesłanek współpracy i integracji gospodarczej w Azji Wschodniej. Autorka opierając się na 

teoretycznych podstawach ekonomii rozwoju opisuje strategie rozwojowe krajów Azji 

Wschodniej. Jest to dobre wprowadzenie do dalszej części rozdziału, w której znalazła się 

analiza procesów regionalizacji i globalizacji zachodzących w Azji Wschodniej. W rozdziale 

tym Autorka zawarła również bardzo dobry przegląd literatury o charakterze teoretycznym  

i empirycznym dotyczących integracji azjatyckiej.  

W trzecim rozdziale pracy Pani dr Katarzyna Nawrot postawiła sobie ambitny cel 

uzupełnienia dorobku teoretycznego o perspektywę Azji Wschodniej. Nie ulega wątpliwości, 

że teorie integracji gospodarczej tworzone są głównie z perspektywy europejskiej i związane 

są z badaniami nad motywami, mechanizmami i efektami integracji w ramach EWG/UE. Tym 

samym uwzględnienie kontekstu azjatyckiego pozwala na uzupełnienie dorobku teoretycznego 

o nowy wymiar. Przeprowadzone przez Kandydatkę studia literaturowe z pewnością 

systematyzują i porządkują wiedzę z dziedziny integracji wschodnioazjatyckiej. 

Druga część pracy składa się z dwóch rozdziałów i jest objętościowo najmniejsza. 

Czwarty rozdział jest charakterystyką regionu Azji Wschodniej, jego potencjału 

demograficznego i systemu kulturowego. Znaczna część rozdziału jest faktograficznym, 

encyklopedycznym opisem regionu. Autorka przytacza liczne dane pokazujące potencjał 

demograficzny, ale nie wyciąga na ich podstawie głębszych wniosków. Ciekawa z punktu 

widzenia procesów integracji azjatyckiej jest część dotycząca kultury, religii i znaczenia 
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konfucjanizmu. Dzięki temu praca nabiera charakteru interdyscyplinarnego i pozwala uzyskać 

szerszą perspektywę w spojrzeniu na problem integracji.  

Piąty rozdział pracy zatytułowany Potencjał gospodarczy i charakter procesów wzrostu 

i rozwoju gospodarczego w Azji Wschodniej liczy zaledwie 14 stron, z czego na rysunki i tabele 

przypada 7,5 strony. Takie postawienie problemu jak w tytule rozdziału wymaga znacznie 

głębszego ujęcia, wskazania czynników wzrostu, ich wnikliwej analizy. Autorka ograniczyła 

się jedynie do zaprezentowania szeregu wskaźników bez poddania ich głębszej analizie.  

Podsumowując ocena rozdziału IV jest pozytywna, ale głównie z powodu 

uwzględnienia interesujących i ważnych z punktu widzenia integracji azjatyckiej kwestii 

kulturowych i religijnych. Natomiast ocena rozdziału V jest negatywna. Nie spełnia on 

wymagań kompleksowej analizy makroekonomicznej. Jest jedynie prezentacją wybranych 

wskaźników. 

Zasadniczą z punktu widzenia tematyki pracy jest III część monografii zatytułowana 

Ewolucja współpracy i integracji gospodarczej w Azji Wschodniej. Jest ona również 

najobszerniejsza. Rozdziały VI i VII mają charakter opisowy, natomiast VIII, IX i X są analizą 

empiryczną. W rozdziale VI Kandydatka omówiła proces integracji w Azji Wschodniej  

w ujęciu historycznym. Przybliżyła genezę ASEAN, scharakteryzowała jego strukturę  

i funkcjonowanie oraz szczegółowo omówiła główne kierunki działalności ugrupowania. 

Rozdział ten jest poprawny, ciekawy, systematyzuje wiedzę na temat funkcjonowania ASEAN.  

Siódmy rozdział pracy jest charakterystyką współpracy i integracji gospodarczej Azji 

Wschodniej w ujęciu instytucjonalnym. Habilitantka określiła miejsce ASEAN w systemie 

regionalnym Azji Wschodniej, omówiła porozumienia multilateralne krajów Azji Wschodniej 

z innymi regionami oraz subregionalne formy współpracy w Azji Wschodniej. Rozdział kończy 

analiza regionalizmu handlowego Azji Wschodniej. Rozdział ten ma dużą wartość poznawczą, 

w kompleksowy sposób opisuje proces integracji i regionalizmu handlowego w Azji. Tym 

samym stanowi istotny wkład w rozwój nauki w obszarze integracji ekonomicznej. 

Empiryczną część pracy rozpoczyna rozdział VIII, który został poświęcony 

międzynarodowemu podziałowi pracy w Azji Wschodniej w kontekście współpracy i integracji 

gospodarczej. W pierwszej części (punkty 8.1-8.3) Habilitantka na podstawie prostych 

wskaźników wartości, dynamiki, otwartości handlowej oraz zmian struktury geograficznej  

i przedmiotowej wykonała analizę statystyczną. Niestety została ona w znacznym stopniu 

zdominowana prezentacją danych w formie tabel i wykresów, a analiza i wnioski są często 
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bardzo lakoniczne. W punkcie 8.4 dr Katarzyna Nawrot podjęła próbę określenia zmian pozycji 

krajów Azji Wschodniej w międzynarodowym podziale pracy i wskazania głównych 

czynników tych zmian. Ostatni punkt (8.5) jest próbą określenia pozycji krajów Azji 

Wschodniej w globalnych łańcuchach wartości. Niestety również w tym wymiarze problem 

został istotnie uproszczony. Określenie pozycji kraju w globalnych łańcuchach wartości jedynie 

na podstawie partycypacji przedniej i wstecznej nie oddaje sedna problemu. Istotne jest 

określenie partycypacji w GVC na poziomie poszczególnych przemysłów, ale również 

rozpatrywanie problemu z uwzględnieniem zmian zachodzących w poszczególnych 

gospodarkach. Częściej spotykanym podejściem do określenia miejsca kraju w globalnych 

łańcuchach wartości jest zbadanie jego specjalizacji zadaniowej. Ocena rozdziału VIII jest 

umiarkowanie pozytywna. Jego główną słabością jest zbytnia koncentracja na prezentacji 

danych bez wykonania pogłębionej ich analizy. 

Celem rozdziału IX była empiryczna analiza charakteru regionalnej wymiany 

handlowej w Azji Wschodniej, a w szczególności istniejących współzależności w wymiarze 

regionalnym. Kandydatka wykorzystała wskaźniki omówione w rozdziale II. Podjęła również 

próbę odpowiedzi na pytanie, czy wraz z rozszerzeniem współpracy rynki poszczególnych 

krajów tworzą w coraz większym stopniu jednolity rynek regionalny, weryfikując tym samym 

hipotezę, że gospodarcze powiązania funkcjonalne pomiędzy krajami Azji Wschodniej 

wpłynęły na ukształtowanie się spójnego systemu regionalnego. W punkcie 9.1 Habilitantka 

zbadała znaczenie handlu wewnątrzregionalnego, co w praktyce sprowadziło się do prezentacji 

danych z bazy UNCTAD i ich opisu. Bardziej zaawansowana i zdecydowanie cenniejsza dla 

pełnego zbadania problemu jest analiza przeprowadzona w kolejnych punktach. W punkcie 9.2 

dr Katarzyna Nawrot zbadała intensywność wymiany handlowej w wymianie 

wewnątrzregionalnej, w punkcie 9.3 określiła stopień koncentracji wymiany na podstawie 

obliczonych wskaźników Herfindahla-Hirschmana oraz krajowego wskaźnika Giniego. 

Zarówno zastosowana metoda, jak stopień dezagregacji danych statystycznych 

wykorzystanych do obliczeń mogą zostać uznane za właściwe podejście w tego rodzaju 

analizie, a uzyskane wyniki za ciekawe i w porównaniu do wcześniejszych relatywnie dobrze 

przeanalizowane. Również kolejny punkt pracy (9.4) można uznać za wiele wnoszący do 

problematyki integracji w Azji Wschodniej. Habilitantka przeprowadziła w nim analizę 

podobieństwa struktur towarowych wymiany handlowej i zmian w niej zachodzących. Do 

określenia podobieństwa struktur handlu zastosowany został wskaźnik podobieństwa Fingera-

Kreinina będący dobrą metodą analityczną. Ciekawe rezultaty dało również zastosowanie 
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analizy skupień Warda, które pozwoliło na określenie, czy i na ile podobieństwo struktury 

handlu znajduje odzwierciedlenie w przynależności do ugrupowania regionalnego oraz czy 

następuje upodabnianie się struktur handlu krajów tworzących ugrupowanie integracyjne. 

Punkt ten oceniam wysoko, a wnioski z niego płynące za ważny wkład w empiryczne badania 

nad procesem integracji w Azji Wschodniej.  

 Punkt (9.5) jest analizą konkurencyjności eksportu w wymianie handlowej Azji 

Wschodniej. Habilitantka wyszła w nim od obliczenia wskaźników ujawnionej przewagi 

komparatywnej. Jest to klasyczna już, ale ciągle wykorzystywana metoda określania przewagi 

komparatywnej kraju. Ciekawa jest również graficzna forma prezentacji uzyskanych wyników. 

W dalszej części punktu 9.5 analiza wskaźników RCA została pogłębiona, a indeksy Balassy 

zostały skonfrontowane z obliczonymi wskaźnikami skorygowanego indeksu ujawnionych 

korzyści komparatywnych (CRCA) oraz wskaźnikami relacji eksportowo-importowych 

Lafaya. Takie podejście do problemu badawczego można uznać za ciekawe. Zazwyczaj w celu 

określenia czy eksport kraju w danej grupie produktowej jest konkurencyjny wykorzystuje się 

jedynie wskaźniki RCA i Lafaya, a dodatkowe uwzględnienie indeksu CRCA czyni analizę 

dokładniejszą. Ten punkt analizy również zasługuje na wysoką ocenę i podnosi walory 

poznawcze monografii. Pewnym uzupełnieniem punktu 9.5 jest ocena kompleksowości handlu 

który może mieć charakter aplikacyjny dla wyznaczenia kierunków polityki gospodarczej. 

 W dalszej części monografii (punkt 9.7) dr Katarzyna Nawrot zajęła się problemem 

handlu wewnątrzgałęziowego. Analiza została wykonana na podstawie obliczonych przez 

Kandydatkę indeksów Grubela-Lloyda na relatywnie wysokim, sześciocyfrowym poziomie 

dezagregacji danych. Pozwoliło to na uzyskanie obiektywnych wyników obliczeń. Pewnym 

mankamentem tego punku jest to, że nie został uwzględniony pionowy i poziomy handel 

wewnątrzgałęziowy, co mogłoby prowadzić do ciekawszych wyników i jeszcze więcej 

powiedzieć o charakterze współpracy między krajami Azji Wschodniej. Ostatnim punktem  

w analizie (9.8), jest przeprowadzona przez Habilitantkę ocena efektów kreacji i przesunięcia 

handlu. Została ona wykonana w sposób kompleksowy, zarówno na poziomie całkowitej 

wymiany handlowej, ale również w poszczególnych grupach towarowych. Podsumowując 

rozdział IX jest dobrze wykonaną z punktu widzenia metodycznego i statystycznego analizą 

empiryczną skutków integracji regionalnej w Azji Wschodniej i stanowi cenny wkład w rozwój 

dyscypliny.  

 W ostatnim rozdziale Pani dr Katarzyna Nawrot wykonała ekonometryczną analizę 

wpływu współpracy i integracji gospodarczej na wymianę handlową krajów Azji Wschodniej. 
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W tym celu wykorzystała grawitacyjny model handlu, który wydaje się optymalnym 

narzędziem w tego rodzaju analizach. Kandydatka wyczerpująco opisała model, źródła danych 

statystycznych oraz procedurę badawczą. W dalszej części rozdziału zaprezentowała wyniki 

estymacji. Potwierdziły one wpływ regionalizmu handlowego na rozwój wymiany handlowej 

krajów regionu Azji Wschodniej. Równocześnie pokazały większy wpływ bilateralnych 

regionalnych porozumień handlowych niż współpracy o charakterze multilateralnym. Ocena 

tego rozdziału jest również pozytywna i wysoka.  

 Podsumowując, ostateczna ocena monografii jest pozytywna, aczkolwiek jest ona 

zróżnicowana w poszczególnych częściach i rozdziałach. Pierwsza część pracy jest poprawna 

merytorycznie. Druga stanowi najsłabszy element pracy. Natomiast o walorach poznawczych  

i pozytywnej ocenie decydują przede wszystkim rozdziały IX i X. 

 

Ocena wkładu osiągnięcia naukowego w rozwój dyscypliny ekonomia i finanse 

 Monografia Pani dr Katarzyny Nawrot uzupełnia dotychczasowy dorobek w zakresie 

badania procesów regionalnej integracji gospodarczej w Azji Wschodniej. Co prawda taka 

tematyka była już przedmiotem analiz prowadzonych przez innych badaczy, cytowanych przez 

Habilitantkę, jednak zaproponowane przez nią ujęcie ma znacznie szerszy wymiar i jest 

bardziej kompleksowe. Szczególnie cenna jest empiryczna część pracy zawarta w rozdziałach 

IX i X. Wartością dodaną monografii, a tym samym wkładem w rozwój dyscypliny jest:  

 w wymiarze teoretycznym konceptualizacja i usystematyzowanie teorii integracji oraz 

ich rozszerzenie o kontekst azjatycki oraz uwzględnienie w nich dorobku ekonomii 

rozwoju; 

 wyczerpująca analiza procesów integracji i współpracy w wymiarze instytucjonalnym; 

 uwzględnienie wielu nowych czynników wpływających na integrację gospodarczą,  

a zwłaszcza kontekstu kulturowego, etnicznego i religijnego; 

 kompleksowa ocena teoretycznych efektów integracji w wymiarze empirycznym  

z wykorzystaniem szeregu wskaźników statystycznych; 

 zbudowanie modelu ekonometrycznego i oszacowanie na podstawie estymacji efektów 

integracji gospodarczej w Azji Wschodniej; 

 w wymiarze aplikacyjnym wskazanie kierunków rozwojowych krajów Azji 

Wschodniej, zwłaszcza w obszarze ich specjalizacji eksportowych. 
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Podsumowując przedstawione do recenzji osiągniecie naukowe w postaci monografii 

jest dowodem samodzielności naukowej, dobrego opanowania warsztatu naukowego oraz 

dobrej znajomości metod statystycznych i ekonometrycznych. Tym samym wskazana przez 

Panią dr Katarzynę Nawrot jako osiągnięcie naukowe monografia stanowi wkład w rozwój 

dyscypliny ekonomia i finanse. 

 

4. Ocena dorobku naukowego  

4.1. Ilościowa ocena dorobku publikacyjnego 

 Aktywność publikacyjną Pani Dr Katarzyny Anny Nawrot należy ocenić jako wysoką. 

W latach 2006-2021, czyli w uwzględnianym w recenzji okresie, Kandydatka opublikowała 

108 prac, co na podstawie aktualnych na dzień sporządzania wniosku wytycznych Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego pozwoliło na uzyskanie 789 punktów (ponad 50 punktów 

rocznie). Dorobek publikacyjny Habilitantki składa się z: 

 6 monografii naukowych opublikowanych w języku polskim; 

 1 redakcji monografii w języku angielskim; 

 30 rozdziałów w monografiach naukowych (12 w języku angielskim), w tym 6 we 

współautorstwie; 

 22 artykułów naukowych w czasopismach zagranicznych lub krajowych (12 w językach 

obcych), w tym 7 we współautorstwie; 

 14 artykułów w recenzowanych materiałach konferencyjnych (8 w języku angielskim), 

w tym 3 we współautorstwie; 

 3 podrozdziałów oraz 1 rozdziału w materiałach dydaktycznych; 

 1 recenzji opublikowanej we współautorstwie; 

 1 rozdziału w opracowaniu zbiorowym (w języku angielskim); 

 2 ekspertyz naukowych w tym 1 we współautorstwie; 

 1 working paper i 1 policy paper opublikowane we współautorstwie (w języku 

angielskim; 

 pozostałych prac, obejmujących: 12 artykułów o charakterze popularnonaukowym (10  

w języku angielskim); 11 niepublikowanych ekspertyz (10 w języku angielskim), w tym 

dwie we współautorstwie oraz 1 nieopublikowany manuskrypt (w języku angielskim). 

Sumaryczny impact factor publikacji naukowych Habilitantki według JCR wyniósł 

1,549.  
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Oceniając ilościowy dorobek publikacyjny dr Katarzyny Nawrot pozytywnie należy 

ocenić kilka kwestii. Przede wszystkim warto podkreślić wysoki poziom umiędzynarodowienia 

prac. Ponad połowę (61 z 108) stanowią publikacje obcojęzyczne, głównie w języku 

angielskim. Również liczbę cytowań publikacji można uznać za zadowalającą, aczkolwiek 

pewną część stanowią autocytowania. Według bazy Web of Science liczba cytowań wynosi 11, 

w bazie Scopus: 6, w bazie Google Scholar: 242, a Publish or Perish: 189. Indeks Hirscha  

w Google Scholar wynosi 8, w Publish or Perish 6, Scopus 2, a Web of Science 1. Pozytywnie 

możemy również ocenić kwestię publikacji napisanych we współautorstwie. Stanowią one 4  

z 6 opublikowanych monografii, 6 z 30 rozdziałów w monografiach, 7 z 22 artykułów 

naukowych oraz 3 z 14 recenzowanych materiałów pokonferencyjnych. Biorąc pod uwagę 

publikacje recenzowane o charakterze stricte naukowym (73 prace) ocena jest niższa, ale wciąż 

pozytywna.  

 

4.2. Merytoryczna ocena dorobku publikacyjnego 

 Habilitantka swój dorobek publikacyjny podzieliła na 8 nurtów badawczych: 

1) problematyka krajów rozwijających się; 

2) przemiany gospodarcze na rynkach wschodnioazjatyckich; 

3) regionalizm, współpraca gospodarcza i integracja w Azji Wschodniej; 

4) relacje Unii Europejskiej, w tym Polski z krajami rozwijającymi się; 

5) system gospodarki światowej i rozwój globalny; 

6) prognozowanie rozwoju i analiza długookresowych zmian cywilizacyjnych; 

7) metodyka kwantyfikacji zjawisk gospodarczych; 

8) wpływ systemu kulturowego na procesy rozwojowe. 

Wymienione obszary badawcze są bardzo szerokie, ale w większości koncentrują się na 

problematyce krajów rozwijających się. Wiele publikacji Pani dr Katarzyny Nawrot może 

zostać zaliczonych do kilku nurtów, w związku z tym trudno o precyzyjne przypisanie 

wszystkich prac do konkretnych obszarów. Niewątpliwie jednym z najważniejszych kierunków 

prac naukowych są te zaliczone do 1 nurtu. Po uzyskaniu stopnia doktora Habilitantka 

opublikowała kilkanaście prac w tym obszarze, wśród których należy wyróżnić wydaną w 2014 

roku monografię Kraje rozwijające się we współczesnej gospodarce światowej. Przyczynek do 

ekonomii rozwoju. Autorka w pracy o relatywnie niewielkiej objętości (193 strony) podjęła 

próbę wyjaśnienia zjawisk o niezwykle szerokim zakresie przedmiotowym. Tym samym praca 

ta zawiera kilka mankamentów, wśród których możemy wskazać zbyt podręcznikowe ujęcie 
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problematyki wzrostu i rozwoju gospodarczego w części I monografii, mało pogłębioną analizę 

danych statystycznych w części II, zbyt opisową, faktograficzną i pozbawioną rozbudowanej 

dyskusji część III pracy. Pozytywnie natomiast należy ocenić interdyscyplinarność pracy i jej 

nowatorstwo, zwłaszcza w okresie jej opublikowania.  

Kolejną publikacją wartą wyróżnienia jest opublikowana w 2017 roku przez Polskie 

Wydawnictwo Ekonomiczne monografia Potencjał gospodarczy i możliwości rozwojowe 

Afryki. Polska perspektywa (współautorzy T. Rynarzewski, K. Zajączkowski, E. Cieślik), 

będąca wynikiem projektu badawczego NCN pt. Teoretyczne, instytucjonalne i empiryczne 

uwarunkowania oraz przesłanki wykorzystania potencjału ekonomicznego i możliwości 

rozwojowych krajów afrykańskich przez polską gospodarkę (kierownik projektu prof. dr hab. 

T. Rynarzewski). Autorka określiła swój wkład w powstanie książki na 35% (autorstwo 4 

rozdziałów oraz współautorstwo 2 rozdziałów i wstępu). Publikacja stanowi cenny wkład do 

problematyki rynków afrykańskich.  

Drugim obszernym nurtem badawczym, wartym podkreślenia, rozwijanym  

w publikacjach Habilitantki jest regionalizm, współpraca gospodarcza i integracja w Azji 

Wschodniej. Autorka zaliczyła do niego 10 prac. Dominują publikacje w języku polskim (7 

prac) wydane przez Wydawnictwa o zasięgu krajowym (Wydawnictwo Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 

PAN oraz Wyd. Adam Marszałek). Prace w omawianym obszarze dotyczą zarówno integracji 

de iure jak i de facto (publikacje dotyczące sieci produkcyjnych w Azji). Dominują krótkie 

teksty o objętości od 6 do 20 stron. Wśród nich znalazła się praca z 2012 roku Current 

challenges to the changing pattern of East Asian Cooperation and Governance – European 

Perspective, „Actual Problems of Economics”, Vol. 2, No 7, s. 15-23. Publikacja posiada 

IF=0,039 i wydawana jest przez National Academy of Management w Kijowie. Na 9 stronach 

(1,5 strony stanowi bibliografia) Kandydatka podjęła próbę przybliżenia aktualnych wyzwań 

we współpracy w regionie Azji Wschodniej z perspektywy europejskiej. Niestety znakomitą 

część artykułu stanowi historyczny opis współpracy i integracji w Azji Wschodniej (2 strony) 

oraz zajmująca stronę charakterystyka współpracy instytucjonalnej. Kluczowa część artykułu 

ma objętość 4,5 strony, a sama treść zawiera wiele stwierdzeń o charakterze ogólnym. 

Do obszaru badawczego obejmującego system gospodarki światowej i rozwój globalny 

Kandydatka zaliczyła 5 prac, z których 4 powstały w ramach prac badawczych Komitetu 

Prognoz „Polska 2000 Plus”. Na uwagę zasługuje natomiast piąta publikacja: Megatrends and 

sustainable development, „Problems of Sustainable Development”, vol. 8, No 2, posiadająca 
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IF=1,51. Wkład autorski został przez Habilitantkę określony na 25%. Artykuł podejmuje 

ciekawe problemy, a jego wkład poznawczy należy ocenić wysoko.  

Wśród pozostałych publikacji, możemy wyróżnić podręcznik: Makroekonomia: 

Teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej, Wyd. PWE, Warszawa 2010 

(współautorzy E. Skawińska, K.G. Sobiech-Grabka), który jest szeroko cytowany i stanowi 

dobry materiał dydaktyczny do kursu podstawowego ekonomii. 

Działalność naukowa habilitantki doceniona została doceniona licznymi nagrodami  

i wyróżnieniami oraz przyznanymi stypendiami.  

Podsumowując merytoryczną ocena pozostałego dorobku publikacyjnego Pani dr 

Katarzyny Anny Nawrot możemy wskazać na aspekty pozytywne i negatywne. Do 

pozytywnych możemy zaliczyć interdyscyplinarność ujęcia, szeroki zakres podejmowanej 

problematyki, uwzględnianie aspektów społecznych i kulturowych. Negatywnie natomiast 

oceniam zbyt opisowy charakter publikacji, w których często zasadniczą część stanowi 

encyklopedyczne wprowadzenie niewiele wnoszące do nauki. Również w wymiarze 

analitycznym oczekiwać można bardziej pogłębionych badań prowadzących do konkretnych 

wniosków i rekomendacji. Większość prac pozbawiona jest również elementu dyskusji co 

utrudnia określenie wkładu Autorki w rozwój dziedziny. 

 

4.3. Ocena projektów badawczych i aktywności konferencyjnej 

 Kandydatka prace badawcze prowadziła w ramach projektów finansowanych  

w rezultacie konkursów instytucji, wśród których możemy wymienić: Komitet Badań 

Naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki, 

Komisję Europejską oraz rządy i organizacje międzynarodowe. Na szczególne wyróżnienie 

zasługują dwa granty, których dr Katarzyna Nawrot była kierownikiem: 

1) Kraje rozwijające się we współczesnej gospodarce światowej (realizowany w latach 

2010-2013) – projekt badawczy finansowany ze środków Ministerstwa Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego (N N112298838); 

2) Azja Wschodnia we współpracy regionalnej i globalnej (realizowany w latach 2014-

2018) – projekt badawczy finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki  

w ramach konkursu Opus 5 (UMO-2013/09/B/HS4/01147). 

Ponadto Kandydatka była jednym z głównych inicjatorów międzynarodowego projektu 

finansowanego przez Ministry of Foreign Affairs of China Potential similarities between CEE 



15 
 

countries and China within the context of One Belt One Road (Realizowany w latach 2016-

2017). W latach 2009-2015 uczestniczyła w realizacji 4 projektów międzynarodowych. 

Współpracowała również w 3 projektach międzyuczelnianych (Uniwersytet Warszawski, 

Politechnika Poznańska), wyłonionych na podstawie konkursów finansowanych ze środków 

centralnych instytucji naukowych. Habilitantka zrealizowała również 4 projekty badawcze na 

Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu finansowane ze środków NCN lub MNiSW,  

w których pełniła rolę kierownika (1 projekt) i wykonawcy (4 projekty). Od 2010 roku brała 

również udział w projektach Komitetu Prognoz „Polska 2000” przy prezydium PAN, 

realizowanych w zespołach międzyuczelnianych. Łącznie w ramach tego projektu zrealizowała 

5 projektów w charakterze wykonawcy.  

Pani dr Katarzyna Nawrot może wykazać się bardzo bogatym dorobkiem w postaci 

udziału w konferencjach naukowych. Wzięła udział w 96 konferencjach, w tym w 76 

konferencjach naukowych, podczas których wygłosiła 58 referatów (40 na konferencjach 

międzynarodowych). Wśród organizatorów konferencji znalazło się wiele prestiżowych 

ośrodków naukowych (m.in. Harvard University, University of Oxford, University of British 

Colombia, Graduate Institute of International and Development Studies w Genewie i innych), 

oraz organizacji międzynarodowych (ONZ, WTO, European Commission, UNDP, The Royal 

Institute of International Affairs i in.).  

Podsumowując aktywność dr Katarzyny Nawrot w obszarze realizacji programów 

badawczych należy ocenić pozytywnie. Pełniła ona funkcje zarówno kierownika, jak również 

wykonawcy kilkunastu projektów o zasięgu międzynarodowym i krajowym. Na zdecydowanie 

pozytywną ocenę zasługuje również aktywność konferencyjna. Zarówno liczba konferencji 

naukowych, w których uczestniczyła Habilitantka, jak również prestiż organizatorów oceniam 

bardzo wysoko. 

  

5. Ocena aktywności dydaktycznej i organizacyjnej, współpracy międzynarodowej oraz 

dorobku popularyzatorskiego 

 Aktywność dydaktyczna Pani dr Katarzyny Nawrot realizowana jest w formie zajęć 

prowadzonych na wszystkich poziomach studiów: licencjackich, magisterskich, doktoranckich 

oraz na studiach podyplomowych w językach polskim i angielskim. Zajęcia prowadzone były 

na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a ich 

problematyka była zgodna ze specjalizacja naukową Habilitantki. Dydaktykę krajową 
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uzupełniały wykłady prowadzone na zaproszenie międzynarodowych ośrodków naukowych  

z Europy, Afryki oraz Azji.  

Habilitantka jest również współautorką (wraz z E. Skawińską i K. Sobiech-Grabką) 

dwóch wydań podręcznika akademickiego: Makroekonomia. Teoretyczne i praktyczne aspekty 

gospodarki rynkowej, Wyd. PWE, Warszawa 2008 i 2011. Jest także współautorką trzech 

podrozdziałów w podręczniku akademickim Kompendium wiedzy o organizacjach 

międzynarodowych, red. E. Łaźniewska, P. Deszczyński, Wyd. PWN, Warszawa 2011 oraz 

rozdziału w podręczniku Wstęp do makroekonomii, red. E. Skawińska, K. Sobiech, Wyd. 

Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010.  

Ważnym obszarem aktywności naukowej dr Katarzyny Nawrot jest pełnienie funkcji 

promotora. Od 2007 roku wypromowała 75 dyplomantów na poziomie licencjatu oraz 

opracowała 39 recenzji prac licencjackich. Pełniła również funkcję promotora pomocniczego 

w jednym zakończonym obroną w 2014 roku przewodzie doktorskim. Od 2019 pełni funkcję 

promotora pomocniczego w trwającym przewodzie doktorskim. 

 Kandydatka prowadzi bardzo szeroką współpracę naukową o zasięgu 

międzynarodowym w formie staży zagranicznych, dłuższych pobytów badawczych czy też 

badań prowadzonych w ramach międzynarodowych zespołów. Szczególnie istotne wydają się 

dwa roczne pobyty w prestiżowych ośrodkach naukowych: 1) Center for Asian Studies 

działającego w Graduate Institute for International and Development Studies w Genewie  

i 2) Kennedy School of Government działającego na Uniwersytecie Harvarda. Łącznie po 

uzyskaniu stopnia doktora Habilitantka odbyła 24 staże zagraniczne, w większości w uznanych 

ośrodkach naukowych z Europy (np. University of London) i Azji. 

 Habilitantka prowadziła również bardzo ożywioną aktywność popularyzatorską nauki 

w postaci wykładów, referatów i prelekcji wygłoszonych na konferencjach studenckich, 

szkołach letnich oraz festiwalach. Udzieliła również licznych wywiadów dla mediów głównie 

pochodzących z Azji. 

 Współpraca z otoczeniem społeczno-ekonomicznym miała formę uczestnictwa  

w zespołach eksperckich, realizacji projektów wspólnie z sektorem przedsiębiorstw, licznych 

spotkaniach, konferencjach, seminariach z sektorem publicznym i prywatnym w kontekście 

możliwości ekspansji na rynki krajów wschodnioazjatyckich i afrykańskich oraz wielu 

wykonanych ekspertyz i opracowań naukowych dla przedsiębiorców, organizacji 

gospodarczych, instytucji państwowych i samorządowych, zarówno zagranicznych, jak  

i krajowych. 




