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1. Informacje o wnioskodawcy 
 

1.1. Dane personalne 
 

Katarzyna Anna Nawrot 

 
1.2. Posiadane dyplomy 
 

- Dyplom ukończenia 4,5-letnich dziennych studiów magisterskich na Wydziale 

Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny 

w Poznaniu), na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne,  

w zakresie handlu międzynarodowego. Uzyskanie tytułu magistra dnia 11 kwietnia 

2001 r. na podstawie celująco obronionej pracy magisterskiej pt. „Analiza 

konkurencyjności na poziomie mikro – implikacje dla strategii przedsiębiorstwa  

i polityki gospodarczej”; promotor – prof. dr hab. Marian Gorynia.  

Zakwalifikowanie się do ścisłej czołówki 5% najlepszych absolwentów roku 2001 

Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Poznaniu). 

- Dyplom doktora nauk ekonomicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Ekonomii 

Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) 

z dnia 1 grudnia 2006 r. na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej  

pt. „Determinanty rozwoju gospodarczego państw ASEAN w latach 1990-2003” 

przygotowanej pod opieką naukową prof. dr. hab. Przemysława Deszczyńskiego. 

Recenzentami rozprawy byli prof. dr hab. Janusz W. Gołębiowski, Szkoła Główna 

Handlowa w Warszawie oraz prof. dr hab. Marek Ratajczak, Akademia Ekonomiczna 

w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). 

 

- Dyplom ukończenia studiów podyplomowych Harvard Kennedy School Executive 

Education Program „A Cutting Edge of Development Thinking”, Kennedy School  

of Government, Harvard University, luty 2019. 

 

- Dyplom ukończenia studiów podyplomowych Harvard Kennedy School Executive 

Education Program „Leading Economic Growth”, Kennedy School of Government, 

Harvard University, lipiec 2020. 
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1.3. Zatrudnienie w jednostkach naukowych  
 

- Od marca 2003 r. do września 2006 r. – doktorantka studiów stacjonarnych na Wydziale 

Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Poznaniu). 

- Od grudnia 2006 r. do września 2007 r. – asystent w Wyższej Szkole Bankowej  

w Poznaniu. 

- Od września 2007 r. do września 2008 r. – asystent w Katedrze Międzynarodowych 

Stosunków Gospodarczych na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu. 

- Od września 2008 r. do lutego 2018 r. – adiunkt w Katedrze Międzynarodowych 

Stosunków Gospodarczych na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu. 

- Od lutego 2018 r. do lutego 2019 r. – starszy wykładowca w Katedrze 

Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Wydziale Gospodarki 

Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 

2. Informacja o osiągnięciach naukowych, o których mowa w art. 219 ust. 1 pkt. 2 Ustawy 
 

2.1. Wskazanie osiągnięcia naukowego 
 

2.1.1. Tytuł osiągnięcia naukowego 
 

Współpraca i integracja gospodarcza Azji Wschodniej. Studium teoretyczno-empiryczne 

 

2.1.2. Publikacja wchodząca w skład osiągnięcia naukowego  
 
(autor/autorzy, data wydania, tytuł/tytuły publikacji, wydawca lub czasopismo, dane 
bibliograficzne, w nawiasach umieszczano punktację dla pracy według obowiązujących 
wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) 
 

Nawrot K.A. (2021), Współpraca i integracja gospodarcza Azji Wschodniej. Studium 

teoretyczno-empiryczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, ss. 452. (100 pkt) 

 

Recenzenci wydawniczy: 

Prof. dr hab. Elżbieta Czarny, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

Prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka, Uniwersytet Gdański 
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2.2. Omówienie osiągnięcia naukowego 
 

2.2.1. Uzasadnienie wyboru problematyki badawczej i założenia badawcze 
 

W ostatnich dekadach XX i na początku XXI wieku w krajach Azji Wschodniej miała 

miejsce imponująca dynamika procesów wzrostu i rozwoju gospodarczego. Pozwoliła ona 

zarówno poszczególnym krajom, jak i całemu regionowi zwiększyć spektakularnie ich rolę  

w gospodarce światowej. Wzrost dochodów oraz zmniejszenie ubóstwa można uznać za 

bezprecedensowe i historyczne w dziejach ludzkości, co znalazło odzwierciedlenie  

w standardzie życia społeczeństwa, przewidywalnej długości życia ludzkiego i rozwoju 

społecznym. Wraz z rosnącym znaczeniem rynków wschodnioazjatyckich zmienił się charakter 

stosunków międzynarodowych w regionie, a także specyfika zachodzących tam procesów. Azja 

Wschodnia jest współcześnie areną intensywnej współpracy gospodarczej i integracji, których 

charakter był dotąd postrzegany w kategoriach powiązań instytucjonalnych o mało istotnym 

znaczeniu, bądź też ich braku. Począwszy od lat 90. XX wieku, w szczególności zaś  

w pierwszej dekadzie XXI wieku, obok współpracy będącej wynikiem działania sił rynkowych 

nastąpił wzrost powiązań instytucjonalnych o charakterze m.in. bilateralnym i multilateralnym; 

w ramach regionu, międzyregionalnych i międzykontynentalnych; w układzie 

międzypaństwowym i pomiędzy organizacjami regionalnymi a podmiotami makro-  

i mikroekonomicznymi.  

Nowy ład tworzący się obecnie w Azji Wschodniej w odniesieniu do współpracy 

regionalnej, międzyregionalnej i globalnej ewoluuje też wraz z potęgą gospodarki chińskiej 

oraz ideą Nowego Jedwabnego Szlaku ogłoszoną w 2013 r. przez prezydenta Chin, Xi Jinpinga. 

W kontekście ekspansji gospodarki chińskiej, rosnących tam kosztów pracy, jak również 

koncepcji Nowego Jedwabnego Szlaku można się spodziewać z jednej strony dalszej 

dezintegracji procesów produkcyjnych, a w rezultacie ich przenoszenia do nowych lokalizacji, 

w tym do zachodnich prowincji chińskich oraz mniej rozwiniętych krajów Azji Wschodniej,  

z drugiej zaś pogłębiania instytucjonalizacji współpracy i integracji inicjowanej oraz 

kierowanej przez Chiny. Nie bez znaczenia pozostaje również stanowisko Stanów 

Zjednoczonych, czego egzemplifikacją było wycofanie się USA w 2017 r. z Partnerstwa 

Transpacyficznego (TPP) decyzją prezydenta Trumpa oraz pogorszenie relacji amerykańsko- 

-chińskich, co doprowadziło do wzmocnienia wschodnioazjatyckiego kierunku współpracy  

i integracji gospodarczej. Po trzech dekadach wysokiej dynamiki wzrostu i rozwoju 

gospodarczego kraje Azji Wschodniej pozostają nadal w znacznej mierze zróżnicowane. 
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Kontynuacja współpracy i integracji regionalnej stanowi więc szansę dla mniej 

uprzemysłowionych gospodarek na awans rozwojowy. 

Przełom we współpracy regionalnej w Azji Wschodniej zaznaczyły kryzysy, 

zapoczątkowane azjatyckim kryzysem finansowym lat 1997/1998, a następnie kontynuowane 

załamaniem się systemu finansowego wraz z upadkiem banku inwestycyjnego Lehman 

Brothers 15 września 2008 r., kryzysem w strefie euro oraz ogłoszeniem Brexitu przez Wielką 

Brytanię. Otworzyło to nowy etap zarówno w polityce gospodarczej poszczególnych państw 

regionu, jak i we wzajemnych relacjach na poziomie regionalnym i globalnym. Pojawiły się 

wyzwania, które zostały wraz z kryzysami uzewnętrznione nie tylko w wymiarze 

produkcyjnym, handlowym czy kapitałowym, ale także w kontekście dóbr wspólnych oraz  

w związku z zagrożeniami globalnymi.  

Powracające przewidywania odnośnie do załamania gospodarek azjatyckich okazywały się 

chybione, a dynamika wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów, w tym również mniej 

rozwiniętych gospodarek oraz jej prognozy wskazują na kontynuację dynamiki rozwojowej 

oraz wzrost konkurencyjności poszczególnych państw i całego regionu w wymiarze globalnym. 

Tworzący się system regionalny Azji Wschodniej świadczy o rosnącym znaczeniu regionu  

w stosunkach międzynarodowych oraz o redefinicji ładu globalnego, co wraz z wagą 

problematyki współpracy i integracji gospodarczej w badaniach nad gospodarką światową 

potwierdza zasadność podjętego tematu. Znalazło to również odzwierciedlenie w opiniach 

ekspertów i recenzentów Narodowego Centrum Nauki, a w rezultacie decyzji o finansowaniu 

badań, których wyniki zaprezentowano w omawianej pracy. Należy też zwrócić uwagę, że Azja 

Wschodnia obejmuje zarówno kraje rozwinięte, jak i rozwijające się, co oznacza,  

że adekwatnych nurtów badawczych istotnych w analizie współpracy i integracji nie sposób 

sprowadzić do wysoko rozwiniętych krajów Europy. Badania integracji, a w rezultacie 

tworzone podstawy teoretyczne integracji gospodarczej jako dziedziny naukowego poznania 

były prowadzone głównie z europocentrycznego punktu widzenia, wskutek zainteresowania 

badawczego tą problematyką wraz z utworzeniem i ewolucją Wspólnoty Europejskiej  

po II wojnie światowej. Nie powstała jak dotąd ogólna teoria integracji pozbawiona ograniczeń 

przestrzennych i czasowych obejmująca dotychczasową wiedzę w tej problematyce. Brak też 

w metodologii nauk ekonomicznych wyraźnie wyszczególnionego poziomu regionalnego 

badań, a także jednolitych aspektów ontologicznych z tym związanych. Nauki ekonomiczne, 

będące częścią nauk społecznych, mają często nieostre granice, co jest rezultatem 

wieloznaczności przedmiotowej, przyczyniając się do powstawania dyscyplin, którym trudno 

jednoznacznie przypisać obszar badawczy. Ponadto, rozwiązania teoretyczne nie nadążają 
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współcześnie za dynamiką zmian zachodzących w gospodarce światowej. Badania współpracy 

i integracji gospodarczej Azji Wschodniej napotykają więc na wiele trudności, co wynika  

z wyzwań badawczych takiego zamierzenia oraz wyraźnej luki w literaturze przedmiotu. 

Dotychczasowe procesy współpracy i integracji gospodarczej w Azji Wschodniej oraz ich 

znajomość w teorii ekonomii wykraczają poza znane obecnie koncepcje teoretyczne i nurty 

badawcze, a tym samym wymagają zbadania, redefinicji i ewaluacji.  

Poczynione obserwacje stały się przesłanką do podjęcia badań nad procesami współpracy 

i integracji gospodarczej w Azji Wschodniej. Problem badawczy zawarto w pytaniu:  

W jaki sposób przebiegały procesy współpracy i integracji gospodarczej w Azji Wschodniej  

i jakie były ich skutki? Za cel poznawczy pracy przyjęto zbadanie ewolucji, charakteru  

i kierunków współpracy i integracji gospodarczej w Azji Wschodniej, a w rezultacie efektów 

zachodzących tam procesów. 

W odniesieniu do celu głównego sformułowano trzy cele szczegółowe: 

- określenie specyfiki oraz identyfikacja prawidłowości we współpracy i integracji 

gospodarczej Azji Wschodniej, 

- wyjaśnienie uwarunkowań i określenie determinant współpracy i integracji gospodarczej 

w Azji Wschodniej, 

- określenie i ewaluacja efektów współpracy i integracji gospodarczej w Azji Wschodniej. 

Do tak sformułowanych celów szczegółowych postawiono następujące pytania badawcze: 

- Jak przebiegały procesy współpracy i integracji gospodarczej w Azji Wschodniej? 

- Co determinuje współpracę i integrację gospodarczą w Azji Wschodniej? 

- Jakie są kierunki i siła oddziaływania regionalizmu handlowego na strumienie handlu 

krajów Azji Wschodniej? 

Osiągnięciu przyjętych celów podporządkowano koncepcję oraz plan badań, składający się 

z sekwencji logicznie powiązanych ze sobą zadań. Mają one charakter zarówno teoretyczny, 

empiryczny, jak i koncepcyjny, a ich realizacja miała prowadzić do osiągnięcia celów oraz 

odpowiedzi na pytania badawcze. Sprecyzowano następujące zadania badawcze: 

- usystematyzowanie wiedzy w obszarze problematyki współpracy i integracji gospodarczej 

w ujęciu ekonomicznym oraz konceptualizacja i operacjonalizacja pojęć związanych  

z regionalną integracją gospodarczą (Z1), 

- dokonanie krytycznej analizy wskaźników i metod szacowania efektów współpracy  

i integracji gospodarczej (Z2), 
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- zbudowanie autorskich baz danych dotyczących wskaźników makroekonomicznych, 

instytucjonalnych, geograficznych i kulturowych oraz strumieni handlu krajów Azji 

Wschodniej, w tym baz danych panelowych (Z3), 

- ewaluacja potencjału integracyjnego Azji Wschodniej (Z4), 

- przeanalizowanie doświadczeń krajów Azji Wschodniej we współpracy i integracji 

gospodarczej (Z5), 

- przeprowadzenie badań empirycznych na podstawie wybranych wskaźników i metod 

ilościowych (Z6), 

- podsumowanie doświadczeń krajów Azji Wschodniej we współpracy i integracji 

gospodarczej oraz sformułowanie wniosków i implikacji (Z7).  

Dla nakreślonego problemu badawczego oraz ustalonych celów sformułowano następującą 

tezę: „W Azji Wschodniej wytworzył się oryginalny model regionalnej współpracy i integracji 

gospodarczej, w którym dominuje mechanizm regionalizmu handlowego”. 

Rozwinięciem tak postawionej tezy są cztery hipotezy szczegółowe: 

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 ekonomicznie efekty porozumień handlowych o charakterze 

multilateralnym w regionie Azji Wschodniej stały się przyczyną poszukiwania 

rozwiązań alternatywnych oraz proliferacji bilateralnych form regionalizmu 

handlowego.  

Hipotezy badawcze sformułowano na podstawie wstępnej analizy myśli teoretycznej  

w obrębie wybranych nauk społecznych w połączeniu z obserwacjami i przemyśleniami 

autorki. 

Procedurę postępowania badawczego, w którym wyróżniono cztery etapy badań: 

teoretyczny i koncepcyjny, przygotowawczy do badań empirycznych, badania empiryczne oraz 

etap wnioskowania i implikacji, przedstawiono w formie schematu na rysunku 1. Podjęcie 

próby zbadania ewolucji, charakteru i kierunków współpracy i integracji gospodarczej w Azji 
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Wschodniej, a w rezultacie efektów zachodzących tam procesów wymagało zarówno studiów 

teoretycznych, jak i przeglądu badań empirycznych, co poparto pogłębionymi  

i wieloaspektowymi badaniami empirycznymi, które były niezbędne celem przejścia do etapu 

wnioskowania i implikacji w tym zakresie. Podejmowanie czynności badawczych w nauce 

wymagało ponadto przyjęcia założeń ontologicznych co do przedmiotu i metodyki badania oraz 

charakteru diagnozowanej rzeczywistości, czemu służył etap badań teoretycznych  

i koncepcyjnych. Niezbędne było ustosunkowanie się do omawianych zagadnień, przyjęcie 

określonych założeń oraz przedstawienie własnego stanowiska istotnego z punktu widzenia 

celu pracy, co umożliwiło uporządkowanie wiedzy w zakresie przedmiotu badań i stanowiło 

punkt wyjścia do badań empirycznych, poprzedzonych zbieraniem i analizą danych oraz 

opracowaniem autorskich baz danych panelowych. 

Zakres przedmiotowy pracy mieści się w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie 

ekonomii i finansów, w szczególności zaś w subdyscyplinach ekonomii rozwoju oraz ekonomii 

międzynarodowej, w tym handlu międzynarodowego, integracji gospodarczej oraz 

regionalizmu ekonomicznego. 

Zakres podmiotowy obejmuje Azję Wschodnią oraz gospodarki tego regionu. Tworzą one 

system, w ramach którego można wyróżnić podsystemy, zidentyfikowane na podstawie 

przyjętego wartościowania i systematyzacji, a wynikające z określonej dla założonego celu 

badania użyteczności poznawczej i aplikacyjnej. Przyjęto trzy poziomy analizy  

i wnioskowania: ogólny – odnoszący się do całego systemu (wymiar regionalny); 

uwzględniający zasadnicze podsystemy (wymiar subregionalny); szczegółowy (wymiar 

gospodarek narodowych) – objaśniający elementy systemu, jak również wzajemne relacje 

pomiędzy podsystemami oraz między poszczególnymi elementami systemu. W badaniu 

uwzględniono kraje i terytoria Azji Północno-Wschodniej, mianowicie Chiny, Japonię, Koreę 

Południową, Hongkong i Tajwan oraz kraje Azji Południowo-Wschodniej zrzeszone  

w Stowarzyszeniu Narodów Azji Południowo-Wschodniej (Association of Southeast Asian 

Nations, ASEAN), to znaczy Filipiny, Indonezję, Malezję, Laos, Tajlandię, Singapur 

(założycieli stowarzyszenia) oraz Brunei, Kambodżę, Laos, Mjanmę i Wietnam (późniejszych 

sygnatariuszy).  
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Etap badań teoretycznych i koncepcyjnych 
 Etap, na którym zrealizowano 

poszczególne zadania 
badawcze, cele szczegółowe 

oraz na którym zweryfikowano 
hipotezy badawcze 

Część I 
R1 
Usystematyzowanie wiedzy w obszarze problematyki współpracy i integracji 
gospodarczej 
Konceptualizacja i operacjonalizacja pojęć związanych z regionalną 
integracją gospodarczą 
R2 
Krytyczna analiza wskaźników i metod ewaluacji efektów procesów 
współpracy i integracji gospodarczej 
Dobór metod postępowania 
R3 
Usystematyzowanie wiedzy w obszarze problematyki współpracy i integracji 
gospodarczej Azji Wschodniej 
Osadzenie problematyki badawczej w teorii ekonomii 

Z1 
Z2 

 
 

Etap przygotowawczy do badań empirycznych 
Zbieranie i analiza danych 
Zbudowanie autorskich baz danych dotyczących wskaźników 
makroekonomicznych, instytucjonalnych, geograficznych i kulturowych oraz 
strumieni handlu krajów Azji Wschodniej, w tym baz danych panelowych 
 

Z3 

Część II 
R4, R5 
Ewaluacja potencjału integracyjnego Azji Wschodniej 

Z4 

 
 

Etap badań empirycznych 
Część III 
R6, R7, R8 
Analiza doświadczeń krajów Azji Wschodniej we współpracy i integracji 
gospodarczej 
R9, R10 
Badania empiryczne na podstawie wybranych wskaźników i metod 
ilościowych 

Z5, Z6 
C1, C2, C3 
H1, H2, H3, H4 

 
 

Etap wnioskowania i implikacji 
Zakończenie Z7 

Rys. 1. Procedura postępowania badawczego 
Objaśnienia: R – rozdział, Z – zrealizowane zadania badawcze, C – osiągnięte cele szczegółowe,  

H – zweryfikowane hipotezy. 
Źródło: opracowanie własne. 
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Zakres czasowy badań obejmuje lata 1995-2018. Został on określony ze względu na istotne 

z punktu widzenia współpracy i integracji regionalnej wydarzenia, do których doszło w tym 

właśnie okresie. Chodzi w szczególności o zapoczątkowanie trzeciej fali integracji regionalnej 

w skali światowej, co miało miejsce po zakończeniu rokowań Rundy Urugwajskiej i powstaniu 

Światowej Organizacji Handlu (World Trade Organisation, WTO), oraz znaczenie azjatyckiego 

kryzysu finansowego lat 1997/1998 w zacieśnianiu regionalnych powiązań w Azji Wschodniej, 

co dodatkowo wzmocnił kryzys gospodarczy lat 2008/2009. Również ostatni kryzys wywołany 

pandemią COVID-19 zintensyfikował współpracę w Azji Wschodniej czego egzemplifikacją 

stało się zawarcie Regionalnego Całościowego Partnerstwa Gospodarczego (RCEP)  

15 listopada 2020 r. podczas szczytu ASEAN w Hanoi. Należy jednak wyraźnie podkreślić,  

że rozważania prowadzone w pracy nie obejmują już tego okresu.  

Wyniki badań empirycznych prezentowane są na podstawie analiz zarówno szeregów 

czasowych, danych porównawczych z wybranych lat, jak i danych panelowych. W miarę 

możliwości starano się wykorzystywać najnowsze dostępne dane, wskutek czego w niektórych 

przypadkach analiza wykracza poza rok 2018, ale również bywa krótsza. W pracy znajdują się 

też odwołania do okresów wcześniejszych, co ma na celu ukazanie ewolucji i dynamiki 

zachodzących przemian, w szczególności w ujęciu historycznym.  

Podjęty problem badawczy, przyjęte cele i zadania badawcze oraz charakter problematyki 

zadecydowały o doborze źródeł informacji i metod badawczych sprowadzających się do 

wykorzystania analizy opisowej, porównawczej i systemowej, uzupełnionych metodami 

ilościowymi, głównie z obszarów statystyki opisowej, ekonometrii oraz analizy 

współzależności zjawisk. 

Praca ma charakter studium teoretyczno-empirycznego. Podstawę rozważań w warstwie 

teoretycznej stanowiły studia polskiej i obcojęzycznej literatury przedmiotu, głównie z zakresu 

ekonomii, w szczególności ekonomii międzynarodowej, współpracy i integracji gospodarczej 

oraz regionalizmu handlowego. Niezbędnym uzupełnieniem okazała się analiza dorobku 

innych dyscyplin, przede wszystkim z obszaru nauk społecznych. W tej części postępowania 

badawczego posłużono się krytyczną analizą literatury przedmiotu, analizą porównawczą oraz 

metodą deskryptywną, uzupełniając je tabelaryczną i graficzną prezentacją wyników.  

W warstwie empirycznej, analizy dokonano głównie przy zastosowaniu metod 

ilościowych. Korzystano z wtórnych źródeł informacji, w tym materiałów źródłowych oraz baz 

danych Banku Światowego (The World Bank), Międzynarodowego Funduszu Walutowego 

(International Monetary Fund, IMF), Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu  

i Rozwoju (United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD), CEPII (Centre 
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d’Etudes Prospectives et d’Informations Internationales/Research and Expertise on the World 

Economy), Azjatyckiego Banku Rozwoju (Asian Development Bank, ADB), UN Comtrade, 

WTO oraz ASEAN. Kluczowe zależności pomiędzy regionalizmem handlowym  

a strumieniami handlu badano, stosując modelowanie ekonometryczne przy użyciu modelu 

grawitacji. Na potrzeby badania zaprojektowałam i opracowałam bazę danych panelowych 

złożoną z bilateralnych obserwacji par gospodarek regionu Azji Wschodniej w latach 1995- 

-2018. Jej stworzenie, a następnie wykorzystanie miało fundamentalne znaczenie dla badań 

empirycznych i stanowi autorski wkład w studia nad regionalizmem handlowym. Baza danych 

umożliwiła wieloaspektową analizę z wyszczególnieniem podmiotowego poziomu analizy, 

rodzajów regionalnych porozumień handlowych, poziomu rozwoju gospodarczego oraz 

weryfikację hipotez badawczych.  

W analizach zastosowano rozumowanie zarówno dedukcyjne, jak i indukcyjne. Dążono 

nie tylko do konkretyzacji i operacjonalizacji zjawisk i procesów, ale także do syntezy, 

zwłaszcza gdy chodziło o formułowanie ogólniejszych wniosków. Analizy prowadzone  

w pracy są osadzone w nurcie ekonomii instytucjonalnej, w szczególności zaś w nowej 

ekonomii instytucjonalnej, oraz w teorii wyboru publicznego określanej również mianem 

nowej ekonomii politycznej. Z uwagi na specyfikę podjętego tematu praca ma charakter 

zarówno normatywny, jak i pozytywny. 

Badania, których wyniki prezentowane są w omawianej monografii wskazanej jako 

osiągnięcie naukowe, o którym mowa w art. 219 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, są rezultatem projektu 

badawczego pt. „Azja Wschodnia we współpracy regionalnej i globalnej”, sfinansowanego ze 

środków Narodowego Centrum Nauki w ramach programu OPUS przyznanych na podstawie 

decyzji nr DEC-2013/09/B/HS4/01147, realizowanego w latach 2014-2018 na Uniwersytecie 

Ekonomicznym w Poznaniu pod moim kierownictwem. 

 

2.2.2. Przedstawienie pracy stanowiącej osiągnięcie naukowe oraz uzyskanych wyników  
 

W toku postępowania badawczego przeprowadzono analizę teoretyczną, którą 

uzupełniono badaniami empirycznymi, co zaprezentowano w trzech częściach pracy 

składających się z dziesięciu rozdziałów poprzedzonych wstępem i podsumowanych  

w zakończeniu. Pierwsza część ma charakter teoretyczny i składa się z trzech rozdziałów. 

Przedstawiono w nich teoretyczne podstawy procesów regionalnej integracji gospodarczej, 

skutki utworzenia regionalnych porozumień o współpracy oraz mierniki pozwalające na ich 

kwantyfikację, a także usystematyzowano wiedzę w obszarze współpracy i integracji 
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gospodarczej Azji Wschodniej, dokonując przeglądu badań empirycznych oraz wpisując 

współpracę i integrację gospodarczą Azji Wschodniej w obszary badawcze ekonomii rozwoju, 

ekonomii międzynarodowej oraz koncepcji dóbr publicznych. W części drugiej ujętej w dwóch 

rozdziałach, ukazano potencjał i dynamikę rozwojową regionu Azji Wschodniej,  

w szczególności charakterystykę i granice regionu, potencjał demograficzny i system 

kulturowy oraz potencjał gospodarczy i specyfikę procesów wzrostu i rozwoju gospodarczego. 

W części trzeciej składającej się z pięciu rozdziałów zbadano ewolucję i efekty współpracy  

i integracji Azji Wschodniej w ujęciu historycznym, instytucjonalnym, realnym, empirycznym 

i modelowym. W zakończeniu zawarto najważniejsze wnioski, wyzwania i implikacje dla 

współpracy i integracji gospodarczej Azji Wschodniej oraz kierunki dalszych badań.  

W pierwszej części monografii o charakterze teoretycznym dokonano przeglądu literatury 

i analizy źródeł wtórnych dotyczących współpracy i integracji. Pozwoliło to na 

konceptualizację, operacjonalizację i systematyzację pojęć związanych ze współpracą  

i integracją, regionem, regionalizmem i regionalizacją, aby następnie przejść do przeglądu  

i omówienia teorii i koncepcji ekonomicznych oraz etapów integracji gospodarczej,  

co przedstawiono w rozdziale 1. Poddając krytycznej analizie stosowaną terminologię, 

zwrócono uwagę na różnorodność definicyjną, a jednocześnie wieloznaczność, 

wielopłaszczyznowość, a także zbieżność interpretacyjną poszczególnych pojęć i procesów.  

Na podstawie badań i studiów literatury przedmiotu przyjęto, że w procesie integracji 

gospodarczej należy wyróżnić dwa uzupełniające się wymiary, mianowicie funkcjonalny 

(realny) – de facto oraz instytucjonalny – de iure, a integrację gospodarczą – w ujęciu 

międzynarodowym – zdefiniowano jako kształtowanie się organizmu gospodarczego 

obejmującego grupę krajów, który ze względu na stopień wewnętrznych powiązań  

o charakterze funkcjonalnym i instytucjonalnym oraz osiągniętą w wyniku tego wewnętrzną 

spójność ekonomiczną wyodrębnia się z całokształtu gospodarki światowej. Tak sformułowaną 

definicję integracji gospodarczej uzupełniono o przyjęte założenia odnośnie do integracji 

gospodarczej, uzupełniając rozważania ujęciem konceptualnym integracji gospodarczej.  

Po pierwsze, w zaprezentowanym ujęciu rozumienie integracji gospodarczej nie sprowadza jej 

wyłącznie do zagadnień struktury ekonomicznej określonej grupy krajów, ale odnosi ją do 

efektów będących wynikiem ewolucji tej struktury w rezultacie działania sił rynkowych oraz 

zamierzonych działań państwa. Ewolucja i charakter struktury ekonomicznej, a także polityka 

ekonomiczna państwa mogą zatem przyczyniać się do integracji gospodarczej. Po drugie, 

integrację gospodarczą rozpatruje się zarówno w ujęciu dynamicznym, a więc jako proces, jak 

i w ujęciu statycznym, a więc jako stan równowagi statycznej. W prowadzonych analizach 



 14 

przeważa podejście dynamiczne, które wydaje się bardziej uzasadnione w celu ewaluacji 

współpracy i integracji gospodarczej, a jednocześnie zmian struktury ekonomicznej tworzącego 

się subsystemu gospodarki światowej, do którego wyodrębnienia współpraca i integracja 

gospodarcza mają ostatecznie doprowadzić. Tym samym integracja gospodarcza jako stan 

oznacza stopień powiązań funkcjonalnych i instytucjonalnych w danym czasie. Po trzecie, 

przyjęte rozumienie integracji gospodarczej ma charakter wartościujący. Nie określa się 

wprawdzie stopnia wewnętrznych powiązań koniecznych do wyodrębnienia określonej grupy 

krajów jako subsystemu gospodarki światowej ani też poziomu wewnętrznej spójności 

ekonomicznej, jednak przyjmuje się ich zróżnicowanie, a co za tym idzie zróżnicowane 

zaawansowanie i efektywność procesów integracji gospodarczej. Zakłada się konieczność nie 

tylko ilościowego, ale i jakościowego wzrostu interakcji gospodarczych w sferze zarówno 

instytucjonalnej, jak i realnej. W prowadzonych badaniach przyjmuje się perspektywę 

ekonomiczną, wnosząc jednocześnie, że procesy integracji gospodarczej są zdeterminowane 

przez czynniki zarówno ekonomiczne, jak i polityczne, a także te o charakterze kulturowym, 

geograficznym, historycznym, a nawet cywilizacyjnym. 

W rozdziale 2 przeprowadzono teoretyczną analizę skutków utworzenia regionalnych 

porozumień o współpracy oraz przegląd, krytyczną ocenę i systematyzację metod ich 

kwantyfikacji, co stało się podstawą ich wyboru do analizy i weryfikacji empirycznej w trzeciej 

części pracy, w szczególności w rozdziałach 9 i 10, realizując drugie ze sformułowanych zadań 

badawczych. Potwierdzono brak jednej miary umożliwiającej w sposób kompleksowy  

i bezdyskusyjny ocenić efektywność współpracy i integracji gospodarczej, a tym samym 

zasadność analizy wielowymiarowej oraz wykorzystania możliwie optymalnego zestawu 

dostępnych miar i metod, wraz z ostrożnością interpretacyjną uzyskanych wyników  

w rezultacie zastosowania danego narzędzia analitycznego. Stwierdzono, że w istniejących 

metodach i miarach pozwalających na kwantyfikację skutków utworzenia regionalnych 

porozumień o współpracy wykorzystuje się przeważnie dotychczasowy dorobek teorii handlu 

międzynarodowego. Wskazano też, że można dokonać ich klasyfikacji w ujęciu ex ante oraz 

ex post. Metody i mierniki ex ante pozwalają na ocenę, a także wybór optymalnego scenariusza 

współpracy a priori. Mogą być więc przydatne w podejmowaniu decyzji o zakresie 

geograficznym oraz przedmiotowym rozważanych powiązań gospodarczych. Metody ex post 

dają możliwość weryfikacji przyjętych założeń, modyfikacji strategii polityki gospodarczej 

oraz zastosowania mechanizmów dostosowawczych. 

Rozdział 3 zawiera przegląd literatury przedmiotu dotyczącej współpracy i integracji 

gospodarczej w Azji Wschodniej. Podjęto w nim próbę określenia miejsca współpracy  
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i integracji gospodarczej Azji Wschodniej w teorii ekonomii, wpisując ją w cztery obszary 

badawcze: ekonomię rozwoju, ekonomię międzynarodową, w tym badania nad globalizacją  

i regionalizacją oraz strukturalne zależności regionalne, a także w koncepcję dóbr publicznych. 

Przedstawiono wyniki dotychczasowych, wybranych badań empirycznych, dokonując ich 

systematyzacji w zależności od zastosowanych metod badawczych, tj. opartych na modelu 

równowagi ogólnej, modelu grawitacji oraz metodach wskaźnikowych wskaźnikowych. 

Omówiono też dorobek polskiej nauki traktującej o współpracy i integracji Azji Wschodniej. 

Na tym etapie postępowania badawczego dokonano usystematyzowania wiedzy w obszarze 

problematyki współpracy i integracji gospodarczej w ujęciu ekonomicznym, w tym  

w odniesieniu do regionu Azji Wschodniej oraz konceptualizacji i operacjonalizacji pojęć 

związanych z regionalną integracją gospodarczą, jak również  krytycznej analizy wskaźników 

i metod ewaluacji efektów współpracy i integracji gospodarczej oraz ich systematyzacji, 

realizując dwa pierwsze ze sformułowanych zadań badawczych pracy.  

Punktem wyjścia przeprowadzonej analizy empirycznej ewolucji współpracy i integracji 

gospodarczej w Azji Wschodniej jest część druga monografii, w której dążono do ewaluacji 

potencjału integracyjnego regionu, przy uwzględnieniu cech geograficznych, politycznych, 

demograficznych, kulturowych i gospodarczych, realizując czwarte zadanie badawcze.  

Ten etap poprzedziło zbieranie i analiza danych, w szczególności zaś zbudowanie autorskich 

baz danych dotyczących wskaźników makroekonomicznych, instytucjonalnych, 

geograficznych i kulturowych oraz strumieni handlu krajów Azji Wschodniej, w tym baz 

danych panelowych, co stanowiło trzecie zadanie badawcze. W rozdziałach 4 i 5 

zaprezentowano wyniki badań dotyczące granic regionu, potencjału demograficznego  

i systemu kulturowego oraz potencjału gospodarczego i charakteru procesów wzrostu i rozwoju 

gospodarczego. Stwierdzono, że region charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem w każdym 

z określonych wymiarów analizy. Doprowadziło to do konkluzji, że z punktu widzenia 

przedstawionych w rozdziale 1 teorii integracji takie zróżnicowanie nie stanowi o sile 

potencjału integracyjnego badanego obszaru, lecz raczej wskazuje na przeszkody we 

współpracy i integracji. Z przeprowadzonych badań wynika ponadto, że Azja Wschodnia 

należy obecnie do najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów gospodarki światowej, 

a imponującemu wzrostowi dochodów ludności towarzyszył coraz wyższy poziom rozwoju 

społecznego. Rynki wschodnioazjatyckie okazały się też mniej wrażliwe na zapoczątkowany 

w 2007 r. kryzys systemu finansowego 2008/2009 i fluktuacje na rynkach międzynarodowych, 

w rezultacie wzmacniając swoją pozycję w gospodarce światowej. Nastąpiła też zmiana pozycji 

konkurencyjnej poszczególnych krajów Azji Wschodniej w układzie regionalnym,  
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co potwierdziły również badania w dalszej części monografii. Analiza przedstawiona  

w rozdziale 4 i 5 pokazuje ponadto, że kryzysy okazały się przełomowe dla zacieśniania 

współpracy regionalnej w Azji Wschodniej – chodzi o kryzys 2008/2009, przede wszystkim 

zaś azjatycki kryzys finansowy lat 1997/1998. W kontekście azjatyckiego kryzysu finansowego 

1997/1998 zwrócono uwagę na trzy aspekty. Po pierwsze, kryzys ujawnił zagrożenia związane 

z procesami globalizacji, wskazując na brak zasadności całkowitego otwarcia i liberalizacji, 

zwłaszcza w odniesieniu do przepływów kapitałowych gospodarek na to nieprzygotowanych. 

Otwarcie rynków azjatyckich na procesy globalizacji oraz liberalizacja handlu 

międzynarodowego i rynków finansowych uwrażliwiły kraje regionu na fluktuacje na rynku 

światowym, a stopień uzależnienia od rynków zagranicznych okazał się destruktywny.  

Po drugie, kryzys ukazał silne powiązania gospodarek Azji Wschodniej w wymiarze 

funkcjonalnym, a w rezultacie wrażliwość na sytuację w krajach regionu i szybkie przenoszenie 

się sytuacji kryzysowych. Po trzecie, kryzys potwierdził brak zasadności i skuteczności 

rozwiązań proponowanych przez Stany Zjednoczone oraz organizacje globalne o dominacji 

wpływów amerykańskich – w tym Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Pozwoliło to na 

sformułowanie następujących wniosków końcowych na tym etapie badania: (i) azjatycki kryzys 

finansowy 1997/1998 uzewnętrznił potrzebę współpracy i integracji regionalnej, co dodatkowo 

wzmocnił kryzys systemu finansowego 2008/2009, podkreślając imperatyw wypracowania 

nowej jakości tworzącego się ładu instytucjonalnego w Azji Wschodniej, (ii) zarówno 

dynamika rozwojowa, jak i kryzysy stały się katalizatorami budowania tożsamości regionalnej 

w Azji Wschodniej.  

Badania w odniesieniu do systemu kulturowego będące przedmiotem rozważań  

w rozdziale 4 nie potwierdziły jednak, że wartości azjatyckie oparte na konfucjanizmie zostały 

w dostatecznym stopniu uznane za podstawę tożsamości regionalnej, dzięki której można 

budować i wzmacniać integrację gospodarczą. Konfucjańska wspólnota kulturowa może 

jednak służyć jako filar tożsamości regionalnej i wspólnych wartości będących warunkiem 

koniecznym do konsolidacji i integracji krajów Azji Wschodniej w jedną wspólnotę 

gospodarczą. Wnioskowano ponadto, że budowanie wspólnoty kulturowej i tożsamości 

regionalnej na zasadach konfucjanizmu ma znacznie większe szanse w porównaniu do 

pozostałych elementów systemu kulturowego. 

W warstwie empirycznej badanie ewolucji oraz efektów współpracy i integracji 

gospodarczej w Azji Wschodniej dokonano w ujęciu historycznym, instytucjonalnym, realnym, 

handlowym i modelowym, a wyniki analiz zaprezentowano w kolejnych pięciu rozdziałach 

części trzeciej, czyli 6-10.  
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Rozważania rozpoczęto od analizy historycznej procesów integracyjnych  

w Azji Wschodniej ujętej w rozdziale 6. Przedstawiono ich genezę oraz ewolucję, począwszy 

od II wojny światowej i procesu dekolonizacji, ukazując, jak zmieniały się charakter, 

katalizatory, determinanty oraz uczestnicy zachodzących procesów. Wyróżniono cztery etapy 

we współpracy i integracji regionu, przypisując im charakterystyczne cechy, co w syntetyczny 

sposób zaprezentowano we wnioskach do rozdziału. Z analizy historycznej doświadczeń 

integracyjnych krajów Azji Wschodniej wynika, że w początkowych etapach budowania 

struktur kooperacji to czynniki polityczne i zagrożenia dla bezpieczeństwa regionalnego  

i narodowego poszczególnych krajów pozostawały głównymi determinantami współpracy  

i integracji gospodarczej. Stwierdzono jednak, że decydujące znaczenie w późniejszych 

stadiach integracji ma instytucjonalizacja istniejących powiązań oraz tworzenie nowych, 

bardziej efektywnych gospodarczo porozumień. Zaobserwowano ponadto, że ma to coraz 

większą wagę w kontekście zapewniania dóbr publicznych – regionalnych i globalnych,  

a rodząca się świadomość regionalna w tym zakresie ma miejsce w Azji Wschodniej 

współcześnie, przede wszystkim zaś w następstwie kryzysu gospodarczego lat 2008/2009 oraz 

globalnej pandemii COVID-19. Ustalono, że regionalna tożsamość kulturowa narodów Azji 

Wschodniej może się stać filarem procesów integracyjnych.  

Ważne miejsce w rozważaniach prowadzonych w rozdziale 6 poświęcono Stowarzyszeniu 

Narodów Azji Południowo-Wschodniej, ASEAN, będącemu kluczową organizacją 

integracyjną w regionie. Rozdział kończy nakreślenie kierunków tworzących się współcześnie 

struktur współpracy w Azji Wschodniej, co stało się punktem wyjścia do badania stopnia ich 

instytucjonalizacji w rozdziale 7. Dokonano w nim przeglądu multilateralnych struktur 

współpracy w regionie, omówiono subregionalne formy kooperacji, przeanalizowano 

handlowe porozumienia o współpracy oraz ich charakter. Rozdział kończy wskazanie 

potencjalnych kierunków porozumień o współpracy handlowej w wymiarze 

międzyregionalnym i międzykontynentalnym. Potwierdzono, że instytucjonalizacja 

współpracy i integracji w Azji Wschodniej napotyka trudności, co wynika ze specyfiki regionu 

oraz znacznego zróżnicowania ekonomicznego, politycznego, społecznego i kulturowego,  

a to stwarza duże wyzwania dla budowy ładu instytucjonalnego, nie ułatwiając tworzenia 

struktur regionalnych. Wnioskowano, że transformacja istniejącego regionalizmu w Azji 

Wschodniej, pomimo obaw przed utratą suwerenności gospodarek narodowych, pozostawia 

kwestię instytucjonalizacji bezdyskusyjną. Strategiczne dla regionu będzie wypracowanie 

kierunku i charakteru zmian instytucjonalnych, a więc wyznaczenie scenariuszy rozwoju 

współpracy regionalnej. Istotne jest nie tyle opowiedzenie się za wybranym modelem 
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integracji, ile stworzenie własnego i przyjęcie wspólnego stanowiska dotyczącego zasadności 

jednej nadrzędnej formuły w toczących się procesach współpracy.  

Charakter i ewolucję międzynarodowego podziału pracy w Azji Wschodniej 

przedstawiono w rozdziale 8. Analizowano w nim specyfikę strumieni handlu oraz powiązań 

regionalnych w wymiarze funkcjonalnym, w tym w ramach sieci produkcyjnych oraz  

w łańcuchach wartości. Analiza specyfiki wymiany handlowej ukazuje, jak zmieniał się jej 

charakter, począwszy od lat 60. XX wieku. Przeprowadzone badania pozwalają wyróżnić dwa 

zasadnicze okresy – dominacji Japonii (od lat 70. XX wieku do początków XXI wieku) oraz 

dominacji Chin od 2004 r. Zobrazowano znaczny wzrost zarówno eksportu, jak i importu, 

zachodzący głównie od lat 90. XX wieku, co jest egzemplifikacją otwartości krajów regionu na 

handel międzynarodowy. Charakter międzynarodowego podziału pracy w Azji Wschodniej 

wpłynął na wzrost uprzemysłowienia krajów regionu, co miało podstawowe znaczenie dla 

zachodzących tam procesów rozwojowych. Wraz ze wzrostem uprzemysłowienia i awansem 

technologicznym następowała realokacja produkcji do krajów o niższych kosztach pracy, 

prowadząc do zmiany miejsca w międzynarodowym podziale pracy, osiągania wyższego 

poziomu dobrobytu, a w rezultacie awansu gospodarczego całego regionu. Wzrastała 

współzależność gospodarek w wymiarze produkcyjnym, handlowym i inwestycyjnym, 

wpływając na zwiększenie powiązań krajów regionu w wymiarze funkcjonalnym oraz coraz 

większą liczbę gospodarek narodowych biorących udział w realnych procesach integracyjnych, 

uzewnętrzniając potrzebę współpracy w szerszej formule Azji Wschodniej, w tym jej 

instytucjonalizację i determinując wykształtowanie się systemu regionalnego.  

Regionalna produkcja przemysłowa, w tym ekspansja regionalnych sieci produkcyjnych  

i klastrów ewoluowała wskutek działania sił rynkowych, procesów instytucjonalnych  

w wymiarze regionalnym, przy jednoczesnej ingerencji państw wpływających na klimat 

inwestycyjny i wspierających wybrane branże i przemysły; przy czym w początkowym okresie 

uprzemysłowienia, który można datować od lat 60. XX wieku do lat 90. XX wieku, procesy te 

zostały zintensyfikowane w rezultacie globalizacji, a zwłaszcza liberalizacji handlu  

i przepływów zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Sukcesywnie następowało zwiększanie 

znaczenia regionu w gospodarce globalnej oraz przesuwanie centrum produkcyjnego 

współczesnej gospodarki światowej na rynki wschodnioazjatyckie.  

W procesie badań zaobserwowano, że wraz z dezintegracją i fragmentacją procesów 

produkcyjnych zmienił się charakter handlu, w którym coraz większego znaczenia nabiera 

udział w łańcuchach wartości oraz wartość dodana strumieni handlu. Ekspansja regionalnych 

sieci produkcyjnych przyczyniła się do rozwoju globalnych łańcuchów wartości, w których 
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dominującą pozycję zajmują gospodarki Azji Wschodniej. Obserwacja fragmentacji procesów 

produkcyjnych zarówno w Azji Wschodniej, jak i w skali globalnej doprowadziła do konstatacji 

o konieczności redefinicji klasycznych teorii handlu międzynarodowego oraz konieczności 

wypracowania nowych i bardziej adekwatnych do realiów współczesnej gospodarki światowej 

metod kwantyfikacji strumieni handlu i usług uwzględniającej wartość dodaną  

i dekompozycję eksportu brutto. Badania (rozdziały 6-8) pozwoliły stwierdzić, że w Azji 

Wschodniej równocześnie przebiegały procesy współpracy gospodarczej i integracji  

w wymiarze instytucjonalnym (de iure) i realnym (de facto), przy czym w danym okresie 

badawczym miały one charakter komplementarny; integracja instytucjonalna zarówno 

poprzedzała, jak i była następstwem procesów integracji funkcjonalnej. 

W rozdziale 9 kontynuowano badania nad rozwojem współpracy i integracji gospodarczej 

w Azji Wschodniej w odniesieniu do charakteru strumieni handlu, głównie zaś istniejących 

współzależności w wymiarze regionalnym. Do prowadzonych analiz zastosowano wybrane 

wskaźniki i metody przedstawione w rozdziale 2 pierwszej części pracy zarówno dla 

poszczególnych krajów Azji Wschodniej, jak i w odniesieniu do całego regionu oraz badanych 

subsystemów regionalnych – Azji Północno-Wschodniej, Azji Południowo-Wschodniej 

(ASEAN), ASEAN-5, ASEAN-BCMLV oraz ASEAN+3.  

Potwierdzono wzrost wymiany pomiędzy gospodarkami regionu oraz rosnące strumienie 

handlu krajów, które zawarły umowy handlowe, weryfikując postulaty teoretyczne wskazujące 

na intensyfikację handlu w rezultacie tworzonych porozumień o współpracy handlowej,  

a jednocześnie jego wypieranie w stosunku do partnerów nieobjętych liberalizacją. Takie 

wnioski uzasadnia również badanie intensywności i introwersji handlu, prowadząc do 

konkluzji, że w Azji Wschodniej następuje specjalizacja kierunkowa handlu, który jest bardziej 

zorientowany regionalnie niż wobec krajów trzecich. Badanie pozwoliło doprecyzować,  

że większa intensywność handlu jest obserwowana w imporcie wewnątrzregionalnym niż  

w eksporcie oraz w ramach ASEAN niż ASEAN+3, co oznacza, że handel krajów Azji 

Północno-Wschodniej, zwłaszcza Chin, Japonii i Korei Południowej pomimo zorientowania 

wewnątrzregionalnego jest w dużym stopniu skierowany na kraje spoza regionu. 

Ocenie efektów współpracy i integracji w regionie służyły również badania koncentracji  

i podobieństwa handlu, do których zastosowano wskaźniki Herfindahla-Hirschmana, 

współczynnik Giniego oraz wskaźnik podobieństwa Fingera-Kreinina. Wykazano 

zróżnicowanie krajów w tym zakresie, a jednocześnie większą dywersyfikację importu niż 

eksportu w skali regionalnej. Wraz z procesami współpracy i integracji następowały zmiany  

w strukturze wymiany towarowej, potwierdzając, że rynki poszczególnych krajów tworzą  
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w coraz większym stopniu jednolity rynek oraz realizowane są procesy konwergencji w ramach 

regionu. Dowiodło tego również dodatkowe badanie z zastosowaniem hierarchicznej analizy 

skupień metodą Warda. Zaobserwowano ponadto, że ewolucja handlu w kierunku bardziej 

jednolitej struktury następowała niezależnie od przynależności do instytucjonalnych formuł 

współpracy. Takie wyniki badań pozwoliły na jednoznaczne potwierdzenie ukształtowania się 

spójnego systemu regionalnego oraz przyjęcie drugiej hipotezy szczegółowej (H2). 

Podobieństwo handlu w Azji Wschodniej odzwierciedla poziom konkurowania 

poszczególnych krajów regionu, których struktury świadczą o komplementarności 

wewnątrzregionalnej. Uszczegółowienia analiz charakteru handlu w regionie na tym etapie 

pracy dokonano przy użyciu miar konkurencyjności oraz kompleksowości wymiany 

handlowej, a wyniki przedstawiono w ujęciu graficznym i tabelarycznym, dowodząc,  

że kraje Azji Wschodniej są w światowej czołówce najbardziej konkurencyjnych oraz 

kompleksowych gospodarek. Za najbardziej kompleksowe gospodarczo uznano Japonię, Koreę 

Południową i Singapur, przyjmując, że znajdują się one na pozycji strategicznej, wyznaczając 

nowe trendy w przestrzeni produktu. W funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych we 

współczesnej gospodarce światowej imperatywem stają się zdolności do sprostania konkurencji 

w wymiarze międzynarodowym. Stąd zasadna była również analiza konkurencyjności  

w wymianie handlowej krajów Azji Wschodniej, szczególnie ocena pozycji konkurencyjnej 

poszczególnych gospodarek.  

Ważne miejsce w prowadzonych badaniach poświęcono wymianie wewnątrzgałęziowej. 

Wyniki analiz indeksów handlu wewnątrzgałęziowego Grubela-Lloyda dla wymiany 

handlowej krajów Azji Wschodniej z krajami ASEAN, ASEAN+3 oraz Azją Wschodnią  

w latach 1995-2018, a także w relacjach wzajemnych wskazują na wysoki poziom wymiany 

wewnątrzgałęziowej w regionie oraz jej systematyczny wzrost. Największe powiązania 

wewnątrzgałęziowe występują w azjatyckich gospodarkach nowo uprzemysłowionych,  

a znaczne zmiany w kierunku wymiany wewnątrzgałęziowej zaobserwowano w krajach 

ASEAN-BCMLV. Ustalono, że kraje Azji Północno-Wschodniej oraz ASEAN-5 osiągnęły 

wyższe wskaźniki Grubela-Lloyda niż kraje ASEAN-BCMLV. Oznacza to, że handel 

wewnątrzgałęziowy stanowi istotną część wymiany handlowej krajów bardziej rozwiniętych. 

Badanie efektów kreacji i przesunięcia handlu w Azji Wschodniej pozwoliło na 

weryfikację empiryczną statycznych efektów tworzenia strefy wolnego handlu. Wykazano 

wystąpienie efektu kreacji handlu, który był zróżnicowany w zależności od kraju, charakteru 

strumieni handlu, okresu badawczego oraz grupy towarowej. Można wnioskować,  

że utworzenie strefy wolnego handlu krajów ASEAN nie wpłynęło na obniżenie dynamiki 
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handlu z krajami Azji Północno-Wschodniej, a w badanym okresie nastąpiła jej intensyfikacja. 

Nie bez znaczenia były porozumienia handlowe zawarte zarówno pomiędzy stowarzyszeniem 

ASEAN a poszczególnymi krajami Azji Północno-Wschodniej, kolejno Chinami (2005 r.), 

Koreą Południową (2007 r.) oraz Japonią (2008 r.), jak i w układach bilateralnych pomiędzy 

krajami regionu, co poddano weryfikacji empirycznej w dalszej części pracy. Wykazano brak 

efektu przesunięcia handlu w przypadku ASEAN, w 1997 r., i 2002 r., ale potwierdzono jego 

wystąpienie w 1997 r. dla krajów ASEAN+3, które nie tworzyły ugrupowania integracyjnego. 

W latach 2008 oraz 2017 nastąpiło przesunięcie handlu zarówno dla ASEAN, jak i dla 

ASEAN+3, co może świadczyć, że umocnienie współpracy w regionie przyczyniło się do 

wyparcia importu z krajów spoza regionu. Wyniki badań przedstawione w rozdziałach 6-9 

świadczą o rosnącym znaczeniu powiązań regionalnych o różnym charakterze w Azji 

Wschodniej. Potwierdzają, że kraje nie tylko ograniczają zawieranie umów o współpracy do 

krajów regionu, ale decydują się również na zawieranie porozumień o charakterze 

międzyregionalnym, a także międzykontynentalnym. W toku postępowania badawczego 

dowiedziono, że porozumienia bilateralne są zawierane zarówno pomiędzy gospodarkami 

narodowymi, jak i pomiędzy ugrupowaniami integracyjnymi a krajami. Co więcej, 

zaobserwowano, że kraje tworzące regionalne porozumienia handlowe o charakterze 

multilateralnym pomimo to zawierają umowy bilateralne z krajami danego porozumienia. 

Szczegółowa analiza wskaźnikowa przeprowadzona w rozdziale 9 potwierdziła rosnące 

przepływy handlowe pomiędzy gospodarkami regionu w przyjętym okresie badawczym. 

Wyraźny jest też wzrost strumieni handlu pomiędzy krajami, które zawarły umowy handlowe. 

Wykazano też, że kraje o wyższym podobieństwie struktury towarowej eksportu mają niższą 

koncentrację towarową eksportu. Kraje o wyższym stopniu podobieństwa struktury towarowej 

zarówno eksportu, jak i importu cechują się wyższym poziomem handlu wewnątrzgałęziowego. 

W krajach o wysokim poziomie handlu wewnątrzgałęziowego występuje natomiast na ogół 

niższa koncentracja towarowa w eksporcie, a wskaźniki koncentracji towarowej HHI są wysoce 

konkurencyjne. Nie odnotowano jednak istotnej statystycznie zależności pomiędzy handlem 

wewnątrzgałęziowym a wskaźnikami koncentracji towarowej HHI. Przy czym korelacja 

pomiędzy wskaźnikami koncentracji towarowej HHI a handlem wewnątrzgałęziowym 

cechowała się wartością ujemną, a pomiędzy handlem wewnątrzgałęziowym a podobieństwem 

wartością dodatnią. Stwierdzono ponadto istotną korelację liniową o przeciętnej sile pomiędzy 

handlem wewnątrzgałęziowym a PKB per capita. 

Rozważania w ujęciu historycznym, instytucjonalnym i realnym, uzupełnione analizą 

wskaźnikową strumieni handlu nie w pełni wyjaśniają jednak przyczyny procesów 
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zachodzących w regionie i nie dają pełnego obrazu ich efektywności. Na tym etapie badań 

otwarte pozostało pytanie, czy regionalizm handlowy pozytywnie oddziałuje na strumienie 

handlu i wpływa na dobrobyt państw tworzących regionalne porozumienia o współpracy. 

Zależności pomiędzy regionalizmem handlowym a strumieniami handlu jednoznacznie 

pozwoliły potwierdzić badania empiryczne przeprowadzone przy użyciu modelu grawitacji, 

których wyniki przedstawiono w rozdziale 10. Dokonano empirycznej analizy roli procesów 

współpracy i integracji gospodarczej w regionie Azji Wschodniej oraz oceny ich efektywności 

z zastosowaniem modelowania ekonometrycznego. W szczególności chodziło  

o zbadanie wpływu regionalizmu handlowego na wielkość strumieni eksportu krajów regionu 

w latach 1995-2018. Uzyskane wyniki potwierdziły wpływ regionalizmu handlowego na 

wzrost strumieni eksportu krajów Azji Wschodniej, pozwalając na przyjęcie trzeciej hipotezy 

szczegółowej (H3). Dowiedziono ponadto, że w analizowanym okresie badawczym bardziej 

skuteczne okazały się bilateralne regionalne porozumienia handlowe niż współpraca  

o charakterze multilateralnym. Takie wnioski potwierdziły, że udało się pozytywnie 

zweryfikować czwartą hipotezę szczegółową (H4) o niedostatecznych ekonomicznie efektach 

porozumień handlowych o charakterze multilateralnym w Azji Wschodniej. Stało się to 

przyczyną poszukiwania rozwiązań alternatywnych oraz proliferacji bilateralnych form 

regionalizmu handlowego. Wyjaśnia to również intensyfikację współpracy w wymiarze 

międzykontynentalnym oraz jej instytucjonalizację, którą ukazano w rozdziale 8 dotyczącym 

ewolucji współpracy i integracji gospodarczej w wymiarze instytucjonalnym.  

Oszacowania zaprezentowane w rozdziale 10 pozwoliły na postawienie dodatkowych 

wniosków. Wykazano, że wielkości potencjałów ekonomicznych współpracujących krajów 

determinują intensywność wymiany handlowej między nimi. Dowiedziono statystycznie 

istotny wpływ wielkości PKB krajów handlujących na strumienie eksportu. Oddziaływanie to 

było większe dla potencjału ekonomicznego kraju importującego. Potwierdzono również,  

że bliskość geograficzna przyczynia się do zwiększania strumieni eksportu pomiędzy dwoma 

krajami oraz że różnice w wielkościach gospodarek negatywnie wpływały na eksport, co jest 

zgodne z teorią. Okazało się jednak, że rosnące różnice dochodowe krajów handlujących 

powodowały zwiększenie strumieni eksportu. Takie wyniki są zaskakujące i mogą potwierdzać 

wykształcenie się specyficznego modelu współpracy i integracji w Azji Wschodniej. 

Oszacowania w odniesieniu do czynników kulturowych w większości estymowanych modeli 

wykazywały znaczny wpływ na strumienie eksportu. Pozwala to na potwierdzenie, że takie 

aspekty jak bliskość geograficzna, przeszłość historyczna, zwłaszcza zaś pokrewieństwo 

językowe mają istotny wpływ na współpracę krajów regionu Azji Wschodniej, a tym samym 
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na weryfikację i przyjęcie pierwszej hipotezy szczegółowej (H1). Na tym etapie postępowania 

badawczego przeanalizowano doświadczenia krajów Azji Wschodniej we współpracy  

i integracji gospodarczej oraz przeprowadzono badania empiryczne na podstawie wybranych 

wskaźników i metod ilościowych, realizując tym samym piąte i szóste zadanie badawcze oraz 

sformułowane cele szczegółowe.  

Wykonywanie kolejnych zadań badawczych pozwoliło na osiągnięcie głównego celu 

naukowego oraz weryfikację tezy, że w Azji Wschodniej wytworzył się oryginalny model 

regionalnej współpracy i integracji gospodarczej, w którym dominuje mechanizm regionalizmu 

handlowego. W toku badań ustalono, że współpraca i integracja gospodarcza Azji Wschodniej 

jest wynikiem procesów funkcjonalnych i instytucjonalnych z dominacją regionalizmu 

handlowego, czemu towarzyszy pozytywne oddziaływanie na strumienie handlu oraz procesy 

wzrostu i rozwoju gospodarczego. Gospodarcze powiązania funkcjonalne pomiędzy krajami 

regionu wpłynęły z kolei na ukształtowanie się spójnego systemu regionalnego, zwłaszcza  

w sferze ekonomicznej. Wykazano, że porozumienia handlowe o charakterze multilateralnym 

nie przynoszą dostatecznych efektów ekonomicznych. Kraje poszukują więc rozwiązań 

alternatywnych, co stało się przyczyną proliferacji bilateralnych form regionalizmu 

handlowego w wymiarze regionalnym, ale również międzyregionalnym oraz 

międzykontynentalnym. Wyniki badań pozwalają ponadto wnioskować o komplementarności 

bilateralnych i multilateralnych porozumień o współpracy handlowej. Wyjaśniając 

uwarunkowania współpracy i integracji Azji Wschodniej, potwierdzono, że obok wielkości 

potencjałów ekonomicznych współpracujących krajów bliskość geograficzna i kulturowa są 

głównymi determinantami współpracy handlowej krajów regionu.  

Prowadzona analiza zarówno zachodzących procesów w Azji Wschodniej na przełomie 

tysiącleci, jak i przemian we współczesnej gospodarce światowej pozwoliła sformułować 

następujące wnioski końcowe: 

- Azji Wschodnia cechuje się ogromnym zróżnicowaniem krajów regionu, w którym 

wystąpiły dwa przeciwstawne, równolegle zachodzące procesy. Z jednej strony, 

globalizacja przyczyniła się do wzrostu nierówności w obrębie poszczególnych 

gospodarek, ale też pomiędzy krajami w początkowym okresie uprzemysłowienia  

i transformacji regionu. Z drugiej strony, w wyniku regionalizacji oraz regionalnej 

integracji gospodarczej nastąpiło niwelowanie różnic rozwojowych. Regionalna 

współpraca państw mająca na celu nie tylko aspekty gospodarcze, ale i polityczne, 

społeczne i środowiskowe prowadziła do wyrównywania szans rozwojowych.  

Wraz z dalszą ewolucją regionalnego podziału pracy oraz rosnącymi kosztami  
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w Chinach, a w konsekwencji poszukiwaniem nowych, atrakcyjnych lokalizacji 

produkcyjnych pojawia się szansa na kontynuację procesów rozwojowych, dalsze 

zacieśnianie współpracy i integracji gospodarczej oraz wzrost dobrobytu dla mniej 

uprzemysłowionych gospodarek regionu; 

- specyfika współpracy i integracji w Azji Wschodniej – określona jako 

wschodnioazjatycki model integracji gospodarczej – stanowi wzorzec dla krajów 

rozwijających się, m.in. dla Afryki Subsaharyjskiej;  

- zaawansowanie technologiczne współczesnej gospodarki światowej wraz z dynamiką 

następujących zmian wpływają na szybsze przesuwanie się krajów do sektorów  

o wyższej wartości dodanej, a w konsekwencji zwiększają możliwości rozwojowe 

krajów najmniej rozwiniętych; 

- tak jak począwszy od lat 60. do połowy lat 90. XX wieku dało się zaobserwować 

znaczny wzrost znaczenia regionu Azji Wschodniej w gospodarce światowej, tak  

w kolejnych dekadach XXI wieku – głównie za sprawą wzrostu spotęgowanego  

w latach 1995-2018 i jego konsekwencji – możemy się spodziewać dalszych zmian  

w charakterze stosunków międzynarodowych, w międzynarodowym podziale pracy 

oraz we współpracy regionalnej i globalnej, których głównym katalizatorem pozostanie 

region Azji Wschodniej; 

- wraz ze wzrostem potencjału gospodarczego Azji Wschodniej powstaje konieczność 

większego zaangażowania i odpowiedzialności za sprawy międzynarodowe, dobra 

wspólne i zagrożenia o charakterze globalnym; 

- zwiększenie znaczenia regionu Azji Wschodniej we współczesnej gospodarce 

światowej wymaga nowych rozwiązań w zakresie kompatybilności współpracy 

regionalnej i globalnej; 

- zwiększenie powiązań i wrażliwości współczesnej gospodarki światowej wymaga 

efektywnych rozwiązań multilateralnych w wymiarze produkcyjnym, handlowym, 

przepływów kapitałowych, przede wszystkim zaś w odniesieniu do dóbr wspólnych 

celem sprostania wyzwaniom globalnym, 

- nieodzowne stało się uwzględnianie podmiotów niepaństwowych we współpracy 

regionalnej i globalnej, szczególnie miast i megamiast, społeczeństwa obywatelskiego 

oraz wypracowanie skutecznych rozwiązań i mechanizmów odnośnie do 

współodpowiedzialności za sprawy globalne i globalnego współrządzenia. 
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Współpraca i integracja gospodarcza w Azji Wschodniej uwzględniająca aspekt 

zróżnicowania rozwoju i biorąca pod uwagę kraje o dużych dysproporcjach jest wyraźnie inna 

od modelu europejskiego, gdzie akcesja kolejnych członków do tworzonych struktur 

integracyjnych wiązała się zazwyczaj z koniecznością spełniania wymogów co do pożądanych 

wskaźników ekonomicznych. Co więcej, partycypacja poszczególnych krajów azjatyckich  

w nowych inicjatywach integracyjnych niejednokrotnie była podyktowana przesłankami  

o charakterze politycznym bądź strategicznym. Należy podkreślić, że pozostawienie mniej 

rozwiniętych krajów regionu na marginesie zachodzących procesów można postrzegać jako 

istotny hamulec rozwoju, a wręcz barierę nie do pokonania. Trzeba więc zwrócić uwagę na 

przesłanki wyboru krajów do uczestniczenia w strukturach współpracy. Wydaje się zatem,  

że jednym z zasadniczych celów wzmacniania regionalnych procesów integracyjnych w Azji 

Wschodniej powinna być polityka rozwojowa w kontekście mniej rozwiniętych krajów regionu 

i uwzględnianie ich w strukturach współpracy bardziej zintegrowanych i rozwiniętych 

gospodarek, a także wypracowanie odpowiedniej polityki strukturalnej. W perspektywie 

długookresowej dalsza integracja i liberalizacja rynków ma kluczowe znaczenie dla wszystkich 

krajów Azji Wschodniej. Konieczne będzie wyjście poza liberalizację rynków towarowych  

i finansowych oraz przesunięcie do zliberalizowania usług i rynku siły roboczej. Jest to 

niezbędne do podtrzymania tempa wzrostu i rozwoju poprzez wykorzystanie różnic  

w potencjałach poszczególnych gospodarek. Wreszcie nie można pominąć wpływu 

zachodzących procesów na zmniejszenie dysproporcji pomiędzy krajami regionu oraz kwestie 

społeczne, jak rozwój społeczeństwa obywatelskiego, nierówności w podziale dochodów, 

redukcję ubóstwa, środowisko naturalne oraz udział w tym organizacji, zwłaszcza regionalnych 

i ponadregionalnych. Znaczenia we wskazanym kontekście nabiera kwestia zapewniania dóbr 

publicznych zarówno regionalnych, jak i globalnych. 

Interesujące byłoby rozszerzenie badań oraz ewaluacja efektów międzyregionalnych 

porozumień o współpracy, szczególnie odnoszących się do Europy. Rosnąca współzależność  

z gospodarkami regionu Azji Wschodniej, w tym w relacjach z rynkami europejskimi 

przemawia bowiem za koniecznością konstruktywnej współpracy oraz kompleksowego  

i strategicznego partnerstwa w wymiarze zarówno dwustronnym, jak i wielostronnym.  

Siła, zakres oraz charakter przemian na rynkach wschodnioazjatyckich świadczą o tym, że nie 

mamy do czynienia z jednorazowym precedensem, ale ze zmianami o charakterze 

długookresowym. Ewolucja międzynarodowego podziału pracy w Azji Wschodniej wraz  

z ewolucją charakteru ładu światowego w rezultacie wzrostu pozycji krajów regionu stały się 

katalizatorami współpracy i integracji międzyregionalnej i międzykontynentalnej  
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w zróżnicowanych formatach. Pozwala to twierdzić, że w perspektywie obecnego stulecia 

przemiany te będą nas przybliżały do rynków wschodnioazjatyckich, a brak odpowiedniej 

reorientacji polityki zagranicznej w kierunku basenu Pacyfiku pozostanie ze szkodą dla Europy 

oraz interesu Polski. Pomimo podejmowanych działań na rzecz rozwoju wzajemnych relacji 

należy je uznać za niewystarczające. Szybka reakcja na zmiany w gospodarce światowej, 

zrozumienie imperatywu obecności na rynkach Azji Wschodniej oraz idąca za tym 

intensyfikacja współpracy z regionem będą działaniami o strategicznym znaczeniu dla rozwoju 

polskiej gospodarki na poziomie zarówno makro-, jak i mikroekonomicznym. Jednocześnie 

powstaje nagląca potrzeba redefinicji polityki Europy, w tym Polski, w kontekście przemian  

w regionie oraz wypracowanie długookresowej strategii. Należy podjąć działania w celu 

większej efektywności i koordynacji w ramach istniejącej współpracy instytucjonalnej Unii 

Europejskiej oraz krajów Europy Środkowo-Wschodniej zarówno w wymiarze relacji 

dwustronnych, jak i wielostronnych, biorąc pod uwagę dialog w formatach „17+1”, ASEAN+3 

czy ASEM oraz współpracę z instytucjami regionalnymi, takimi jak Azjatycki Bank Rozwoju 

czy Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych. Konieczne będzie ujednolicenie więzi 

instytucjonalnych, celów polskiej polityki zagranicznej w sposób zgodny z celami UE oraz 

dalsze pogłębienie polityki spójności, co jest szczególnie ważne w kontekście idei Nowego 

Jedwabnego Szlaku oraz Inicjatywy Pasa i Szlaku, a także nowo tworzonych formuł 

współpracy w regionie Azji Wschodniej i w szerszych granicach Azji i Pacyfiku,  

w szczególności Regionalnego Całościowego Partnerstwa Gospodarczego (RCEP). 

 

2.3. Podsumowanie osiągnięcia, wskazanie kierunków przyszłych badań, potencjalnego 
wykorzystania wyników oraz wkład w rozwój dyscypliny 
 

Pomimo wielu pozycji i pogłębionych analiz traktujących o współpracy i integracji 

gospodarczej oraz o regionalizmie ekonomicznym Azji Wschodniej pozostają one poza 

głównym nurtem badań, szczególnie w polskiej literaturze naukowej z zakresu ekonomii 

międzynarodowej. Brak jest prac dogłębnie analizujących uwarunkowania oraz efekty 

zachodzących procesów integracyjnych w Azji Wschodniej, odnoszących się do 

współczesnych realiów zapoczątkowanych ideą Nowego Jedwabnego Szlaku, jak również 

uwzględniających wszystkie gospodarki regionu, zarówno krajów rozwiniętych, jak  

i rozwijających się. Niniejsza praca ma za zadanie tę lukę uzupełnić, przedstawiając możliwie 

kompleksowe i interdyscyplinarne, teoretyczno-empiryczne ujęcie współpracy i integracji 

gospodarczej Azji Wschodniej, zawierające zestaw komponentów, który w takiej formie 
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dotychczas nie został przedstawiony, co poparto autorskimi badaniami empirycznymi  

o wieloaspektowym charakterze, wnosząc tym samym wkład do dyskusji na temat kształtu 

procesów integracji regionalnej krajów rozwiniętych i rozwijających się. Tak holistyczne 

podejście może stanowić przyczynek do badań o charakterze szczegółowym na innych 

poziomach analizy ekonomicznej, w tym przykładowo w odniesieniu do współpracy 

subregionalnej, roli chińskich prowincji we współpracy i integracji regionalnej, powiązań  

w ramach sieci produkcyjnych i klastrów, czy współpracy miast i megamiast. 

Aspiracją prowadzonych badań było możliwie kompleksowe i interdyscyplinarne 

spojrzenie na Azję Wschodnią we współpracy regionalnej i globalnej. Celem monografii nie 

było natomiast przedstawienie wszystkich aspektów związanych z procesami współpracy  

i integracji gospodarczej, co byłoby niemożliwe ze względu na ograniczone ramy książki. 

Monografia stanowi podsumowanie moich wieloletnich badań nad procesami rozwojowymi 

oraz nad regionem Azji Wschodniej prowadzonych nieprzerwanie od 2001 r., a realizowanych 

w ramach licznych projektów badawczych, w tym dla Komisji Badań Naukowych, 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki, Komisji 

Europejskiej, a także agend rządowych głównie Polski i Chin oraz międzynarodowych 

instytucji badawczych, co szerzej zostanie przedstawione w punkcie 3.3 autoreferatu. 

Wyniki badań mogą zostać wykorzystane w procesie kształtowania polityki gospodarczej, 

pozwalając na lepsze zrozumienie przemian zachodzących w regionie, a w rezultacie na 

efektywne kształtowanie relacji gospodarczych i politycznych. Ważne było zdobycie wiedzy  

o rosnącej w potęgę gospodarce chińskiej oraz o realizowanej idei Nowego Jedwabnego Szlaku 

ewoluującej w trakcie prowadzonych badań. Wyniki analiz mogą się okazać przydatne dla 

administracji rządowej i praktyki gospodarczej nie tylko w Polsce, ale i w krajach Unii 

Europejskiej, zwłaszcza zaś Europy Środkowo-Wschodniej, a w rezultacie być podstawą do 

wypracowania skutecznych działań i długookresowej strategii wobec regionu. Stały się one 

przedmiotem dyskusji na licznych konferencjach międzynarodowych i krajowych, w tym 

wśród przedstawicieli administracji Unii Europejskiej, ASEAN, krajów Europy Środkowo- 

-Wschodniej, Chin oraz Polski, a także w gronie naukowym badaczy z Azji Wschodniej  

i Europy, pozwalając na skonfrontowanie założeń badawczych i uzyskanych wyników badań 

oraz potwierdzając wagę i kierunki podejmowanej problematyki. Wymiernym efektem 

prowadzonych badań było utworzenie konsorcjum instytucji badawczych z Chin oraz krajów 

Europy Środkowo-Wschodniej China-CEEC High-Level Academic Platform w październiku 

2016 r. będące rezultatem projektu badawczego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Chin,  

w ramach którego kierowałam badaniami ze strony polskiej. 
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Badania nie wyczerpują problematyki, wręcz przeciwnie – pozwoliły na nakreślenie 

nowych obszarów badawczych oraz wskazanie potencjalnych kierunków przyszłych badań 

teoretycznych i empirycznych. Po pierwsze, zasadne byłoby powtórzenie badań empirycznych 

z jednej strony dla większego zbioru obserwacji obejmującego wszystkich partnerów 

handlowych gospodarek wschodnioazjatyckich, z drugiej zaś dla innego zbioru obserwacji 

uwzględniającego gospodarki Azji Wschodniej. Pozwoliłoby to na porównanie wyników oraz 

weryfikację hipotez w odniesieniu do charakteru współpracy i integracji gospodarczej Azji 

Wschodniej. Po drugie, interesująca byłaby estymacja sformułowanych modeli grawitacji  

w odniesieniu do eksportu wartości dodanej. Takie oszacowania mogłyby wskazać na nowe 

obszary interpretacji wyników, co można wnioskować ze znacznego udziału gospodarek 

wschodnioazjatyckich w regionalnych i globalnych łańcuchach wartości, a w rezultacie 

odmiennych uwarunkowań intensywności strumieni handlu oraz oddziaływania na nie 

regionalizmu handlowego. Po trzecie, ciekawych wyników mogłyby dostarczyć badania  

z uwzględnieniem dodatkowych zmiennych, w szczególności objaśniających inne elementy 

systemu kulturowego, nierówności społecznych i gospodarczych oraz regionalizmu 

handlowego. Po czwarte, wartość poznawczą i aplikacyjną miałoby rozszerzenie badań  

o kontekst międzyregionalny z perspektywy Europy, w szczególności Polski. 

Podsumowując, omawiana monografia stanowi moje samodzielne, oryginalne i twórcze 

osiągnięcie poznawcze oraz element rozwojowy w dyscyplinie ekonomii i finansów.  

Wkład w dyscyplinę został odzwierciedlony w tworzeniu zasobów wiedzy o (i) przemianach 

zachodzących w regionie Azji Wschodniej w kontekście procesów współpracy i integracji 

gospodarczej; (ii) potencjałach gospodarczych poszczególnych krajów, jak i całego regionu; 

(iii) możliwościach rozwojowych krajów wschodnioazjatyckich; (iv) ewolucji regionalnego 

podziału pracy w Azji Wschodniej wraz z implikacjami dla krajów rozwijających się;  

(v) uwarunkowaniach i determinantach współpracy i integracji gospodarczej w Azji 

Wschodniej; (vi) charakterze powiązań we współpracy w szerszym kontekście Azji i Pacyfiku 

oraz kierunkach współpracy w regionie; (vii) sile i kierunkach oddziaływania regionalizmu 

handlowego; (viii) teoretycznych i empirycznych aspektach procesów współpracy i integracji 

gospodarczej; (ix) metodyce badań efektów tworzenia porozumień o współpracy wraz z ich 

krytyczną ewaluacją.  

Przeprowadzone badania wnoszą wkład w rozwój dyscypliny w warstwie teoretycznej, 

metodycznej i aplikacyjnej. Dokonano realizacji funkcji badawczych uwzględniających 

analityczną płaszczyznę krytyczną, wartościującą i porównawczą, mianowicie: 
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- funkcji wyjaśniających – umożliwiając poznanie i zrozumienie stanu rzeczy i zjawisk 

występujących w Azji Wschodniej w zakresie procesów współpracy i integracji 

gospodarczej, w tym zarówno w odniesieniu do aspektów teoretycznych, jak  

i empirycznych, w ujęciu dotychczas niezaprezentowanym; określono specyfikę oraz 

zidentyfikowano prawidłowości we współpracy i integracji gospodarczej Azji 

Wschodniej; rozpoznano nowe wymiary w podejmowanej tematyce badawczej oraz 

dotychczas w niewielkim stopniu poznane uwarunkowania istniejącego stanu rzeczy,  

a w rezultacie określono nowe potencjalne obszary badawcze;  

- funkcji diagnostycznych – uzupełniających funkcje wyjaśniające, a mających na celu 

wyjaśnienie i zrozumienie mechanizmów, przyczyn i skutków zachodzących procesów 

oraz zidentyfikowanych relacji, zwłaszcza uwarunkowań i determinant współpracy  

i integracji gospodarczej w Azji Wschodniej oraz efektów zachodzących procesów;  

w szczególności potwierdzono pozytywny wpływ regionalizmu handlowego na 

strumienie handlu gospodarek regionu oraz ukształtowanie się spójnego systemu 

regionalnego, wykazano silniejsze oddziaływanie bilateralnych niż multilateralnych 

form regionalizmu handlowego na strumienie handlu oraz rozpoznano 

komplementarność bilateralnych i multilateralnych porozumień handlowych; 

- funkcji prognostycznych – wpisujących się w nurt ekonomii postulatu, 

wykorzystujących wiedzę diagnostyczną do przewidywania stanu rzeczy, kierunków  

i przebiegu współpracy i integracji gospodarczej w Azji Wschodniej; 

- funkcji praktycznych – umożliwiających wykorzystanie wiedzy ekonomicznej na temat 

współpracy i integracji gospodarczej Azji Wschodniej do celów praktycznych, realizacji 

polityki gospodarczej, polityki rozwojowej oraz implementacji strategii rozwojowych. 

Wieloaspektowa analiza ewolucji, charakteru oraz kierunków współpracy regionalnej  

w Azji Wschodniej, a także przemian zachodzących na tych rynkach w ostatnich dekadach 

pozwoliła na uporządkowanie oraz pogłębienie wiedzy zarówno w polskiej, jak i zagranicznej 

literaturze przedmiotu oraz na ukazanie punktu widzenia z Europy Środkowo-Wschodniej 

będącej pomostem między Azją Wschodnią a Europą Zachodnią. Tworzone zasoby wiedzy 

stanowią podstawę do dalszych badań w zakresie ekonomii, ekonomii międzynarodowej, badań 

nad rozwojem, stosunków międzynarodowych oraz współpracy i integracji gospodarczej  

i regionalizmu handlowego.  
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3. Dorobek naukowy  
 

W tej części autoreferatu przedstawiono osiągnięcia naukowo-badawcze poza głównym 

osiągnięciem naukowym w ujęciu zarówno ilościowym, jak i jakościowym. W wymiarze 

ilościowym podano łączną liczbą publikacji wraz z poszczególnymi kategoriami oraz 

wskaźnikami dokonań naukowych oraz dane naukometryczne dorobku publikacyjnego. 

Następnie dokonano omówienia przebiegu i tematyki pracy naukowej, w szczególności 

charakterystyki merytorycznej prac badawczych i dorobku publikacyjnego, wyszczególniając 

obszary badawcze stanowiące główne nurty moich zainteresowań.  

 

3.1. Charakterystyka ilościowa dorobku publikacyjnego – łączna liczba i kategorie 
publikacji oraz informacje naukometryczne 
 

Moja działalność naukowo-badawcza została udokumentowana w 117 opracowaniach,  

w tym 108 po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych. Ponad połowę z nich stanowią 

pozycje obcojęzyczne (61), głównie w języku angielskim, ale również chińskim, hiszpańskim 

oraz serbskim. Większość publikacji to opracowania autorskie (88), a 29 we współautorstwie.  

Przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych opublikowałam  

9 opracowań naukowych, które obejmują:  

- 5 publikacji w czasopismach (w tym 2 w języku angielskim), 

- 1 rozdział w monografii, 

- 1 publikację w recenzowanych materiałach konferencyjnych, 

- 2 recenzje opublikowane. 

Dorobek publikacyjny po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych tworzą: 

- 6 monografii naukowych (w języku polskim), 

- 1 monografia redagowana (w języku angielskim),  

- 30 rozdziałów w monografiach naukowych, w tym 6 we współautorstwie (w tym 12  

w językach obcych), 

- 22 publikacji w czasopismach międzynarodowych lub krajowych, w tym 7 we 

współautorstwie (w tym 12 w językach obcych), 

- 14 publikacji w recenzowanych materiałach konferencyjnych, w tym 3 we współautorstwie 

(w tym 8 w języku angielskim), 

- 3 podrozdziały oraz 1 rozdział w materiałach dydaktycznych, 

- 1 recenzja opublikowana we współautorstwie, 
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- 1 rozdział w opracowaniu zbiorowym (w języku angielskim), 

- 2 ekspertyzy naukowe opublikowane (w tym 1 we współautorstwie), 

- 1 working paper opublikowany we współautorstwie (w języku angielskim), 

- 1 policy paper opublikowany we współautorstwie (w języku angielskim). 

W moim dorobku znajduje się również: 

- 12 artykułów w czasopismach popularnonaukowych i prasie codziennej (w tym 10  

w języku angielskim), 

- 11 ekspertyz naukowych nieopublikowanych, w tym 2 we współautorstwie (w tym 10  

w języku angielskim), 

- 1 manuskrypt nieopublikowany (w języku angielskim). 

Prace mojego autorstwa zostały opublikowane w takich czasopismach lub seriach jak 

m.in.: Actual Problems of Economics, ASEAN Affairs, China Daily, Contemporary World and 

Socialism, Europe’s World, Global Asia Magazine, International Communication of Chinese 

Culture, International Economics Letters, International Journal of Academic Research, 

Problems of Sustainable Development, Readings in World Development, Biuletyn Komitetu 

Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk – Przyszłość, Świat-

Europa-Polska/Future: World, Europe, Poland, Ekonomista, Kwartalnik Kolegium 

Ekonomiczno-Społecznego „Studia i Prace”, Sprawy Nauki, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny  

i Socjologiczny, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego  

w Katowicach, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Zeszyty 

Naukowe Politechniki Poznańskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Poznaniu, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Monografie, rozdziały 

w monografiach, podręczniki akademickie, rozdziały w podręcznikach akademickich zostały 

opublikowane m.in. przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Nova Science Publishers, Springer, World Scientific 

London, World Scientific Singapore, Wydawnictwo Adam Marszałek, Wydawnictwo ASPRA-

-JR, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, 

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły 

Bankowej w Poznaniu. 

Na podstawie aktualnych wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, łączna 

liczba punktów za mój dorobek publikacyjny według roku publikacji wyniosła 807, w tym po 

uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych 789. Przedstawiona punktacja nie zawiera 
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ocen za opracowania pozostające w druku. 

Sumaryczny impact factor moich publikacji naukowych według listy Journal Citation 

Reports (JCR) zgodnie z rokiem opublikowania wyniósł 1,549.  

Liczba cytowań moich publikacji w ujęciu wskaźnikowych wyniosła: 

- według bazy Web of Science (na podstawie danych Bilbioteki Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu: Cytowania pracowników UEP, http://bg.ue.poznan.pl/sci/): 

liczba cytowanych publikacji: 10, liczba cytowań: 11, z uwzględnieniem autocytowań: 8. 

- według bazy Web of Science (na podstawie wyszukiwania według Author Search): liczba 

indeksowanych publikacji: 3, liczba cytowań: 3, z uwzględnieniem autocytowań: 2. 

- według bazy Scopus: liczba indeksowanych publikacji: 10, liczba cytowań: 6,  

z uwzględnieniem autocytowań: 5. 

- według bazy Publish or Perish: liczba cytowanych publikacji: 26, liczba cytowań: 189. 

- według bazy Google Scholar: liczba cytowanych publikacji: 36, liczba cytowań: 242. 

Indeks Hirscha został oszacowany następująco: 

- według bazy Web of Science (na podstawie danych Bilbioteki Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu: Cytowania pracowników UEP, http://bg.ue.poznan.pl/sci/): 

Indeks Hirscha: 2 

- według bazy Web of Science (na podstawie wyszukiwania poprzez Author Search): Indeks 

Hirscha: 1 

- według bazy Scopus: Indeks Hirscha: 2. 

- według bazy Publish or Perish: Indeks Hirscha: 6.  

- według bazy Google Scholar: Indeks Hirscha: 8. 

W tabeli 1 przedstawiono zestawienie ilościowe dorobku publikacyjnego i innych 

opracowań wraz z podaniem łącznej punktacji za poszczególne kategorie.  

Szczegółowy wykaz publikacji wraz z charakterystyką wkładu własnego  

w odniesieniu do publikacji we współautorstwie i liczbą punktów przedstawiono w p. II.1 

załącznika 2 do wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego, a zestawienia 

dorobku publikacyjnego i pozapublikacyjnego w p. V.5. 
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Tabela 1 
Zestawienie dorobku publikacyjnego i innych opracowań 

 

Typ publikacji Liczba prac 
przed 

uzyskaniem 
stopnia doktora 

nauk 
ekonomicznych 

Liczba prac  
po uzyskaniu 

stopnia doktora 
nauk 

ekonomicznych  

Liczba prac 
(łącznie) 

Liczba punktów 
(łącznie) 

 

Monografie naukowe 
autorskie 

- 6 6 269 

Monografie naukowe 
redagowane 

- 1 1 20 

Rozdziały w monografiach 
naukowych 

1 30 31 331 

Publikacje naukowe  
w recenzowanych 
czasopismach krajowych  
i międzynarodowych 

5 22 27 170 

Recenzje opublikowane 2 1 3 0 
Ekspertyzy opublikowane - 2 2 0 
Wstępy, przedmowy - 2 2 0 
Inne publikacje  
(m.in. publikacje  
w recenzowanych 
materiałach 
konferencyjnych, publikacje 
w materiałach 
dydaktycznych i pracach 
zbiorowych, policy papers 
opublikowane, working 
papers opublikowane) 

1 19 20 17 

Publikacje 
popularnonaukowe 

- 12 12 0 

Inne opracowania  
(m.in. ekspertyzy, raporty) 

- 12 12 0 

Przekłady  - 1 1 0 
Łączna liczba prac  9 108 117 - 
Łączna liczba punktów 18 789 - 807 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy uwzględnieniu 
punktacji publikacji według aktualnie obowiązujących kryteriów (stan na dzień 12.03.2021). 
 

3.2. Charakterystyka merytoryczna prac badawczych i dorobku publikacyjnego 
 

Realizowane prace badawcze oraz dorobek publikacyjny są ścisłym odzwierciedleniem 

moich zainteresowań naukowych w zakresie dziedziny nauk społecznych, w dyscyplinie 

ekonomia i finanse. Zainteresowania badawcze i wynikające z nich prace naukowe, projekty 

krajowe i międzynarodowe, publikacje oraz konferencje można ująć w kilka równolegle 

rozwijanych i przenikających się obszarów badawczych. Są to: 

- problematyka krajów rozwijających się, 

- przemiany gospodarcze na rynkach wschodnioazjatyckich, 
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- regionalizm, współpraca gospodarcza i integracja w Azji Wschodniej, 

- relacje Unii Europejskiej, w tym Polski z krajami rozwijającymi się, 

- system gospodarki światowej i rozwój globalny, 

- prognozowanie rozwoju i analiza długookresowych zmian cywilizacyjnych, 

- metodyka kwantyfikacji zjawisk gospodarczych, 

- wpływ systemu kulturowego na procesy rozwojowe. 

Początki zainteresowań różnicami rozwojowymi znalazły odzwierciedlenie w rozprawie 

doktorskiej pt. „Determinanty rozwoju gospodarczego państw ASEAN w latach  

1990-2003”, będącej efektem badań w ramach grantu promotorskiego Komitetu Badań 

Naukowych pod opieką prof. dr. hab. Przemysława Deszczyńskiego. Wyniki prowadzonych 

analiz wykorzystano w wydanej w 2008 r. nakładem Wydawnictwa Naukowego Scholar  

w Warszawie monografii pt. „Determinanty rozwoju gospodarczego państw ASEAN”, za którą 

otrzymałam nagrodę indywidualną Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Poznaniu. W tym nurcie badawczym, głównie w odniesieniu do krajów Azji Południowo- 

-Wschodniej, znalazły się prace opublikowane przed uzyskaniem stopnia doktora nauk 

ekonomicznych, w szczególności pozycje: 

§ Nawrot K.A. (2003), Poziom rozwoju społecznego krajów ASEAN, Zeszyty Studiów 
Doktoranckich, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Ekonomii, Nr 11, 
Poznań, s. 33-56. 

§ Nawrot K.A. (2004), Państwa ASEAN wobec procesów globalizacji, w: Globalizacja 
gospodarki, red. P. Deszczyński, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej  
w Poznaniu, Nr 44, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań,  
s. 45-63. 

§ Nawrot K.A. (2004), Liberalization of Trade in Southeast Asia, Working Papers of the 
Chair of Economic Journalism and Public Relations, No 6, Poznan University  
of Economics, Poznań, ss. 8. 

§ Nawrot K.A. (2005), Współpraca gospodarcza Polski z krajami ASEAN w okresie 
transformacji – wybrane zagadnienia, w: Funkcjonowanie gospodarki rynkowej  
w Polsce: aspekty makro- i mikroekonomiczne, red. W. Jarmołowicz, Zeszyty Naukowe 
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Nr 65, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej  
w Poznaniu, Poznań, s. 191-203.  

§ Nawrot K.A. (2005), Economic freedom as a measure of development, Zeszyty Studiów 
Doktoranckich, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Ekonomii, Nr 20, 
Poznań, s. 39-56.  

§ Nawrot K. (2005), Północ w rozwoju gospodarczym Południa na przykładzie krajów 
Azji Południowo-Wschodniej, w: Północ wobec Południa, Południe wobec Północy,  
red. M.W. Solarz, ASPRA-JR, Warszawa, s. 247-257. 

 

Problematyka krajów rozwijających się była kontynuowana w dalszych badaniach, już po 

uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych, obejmujących różne aspekty przedmiotowe  
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w ujęciu zarówno teoretycznym, jak i empirycznym, w tym kwestie metodyczne kwantyfikacji 

rozwoju, możliwości rozwoju skokowego krajów rozwijających się, znaczenie wolności 

gospodarczej, problemy dysproporcji rozwojowych, pomoc rozwojową, zagraniczne 

inwestycje bezpośrednie, znaczenie gospodarki turystycznej w zwiększaniu konkurencyjności 

obszarów o niskim poziomie rozwoju oraz rolę organizacji międzynarodowych w rozwoju 

krajów rozwijających się. Znalazło to wyraz w publikacjach: 

§ Nawrot K.A. (2006), Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w państwach ASEAN, 
Studia Międzynarodowe, Nr 1-4, Wydział Stosunków Międzynarodowych Wyższej 
Szkoły Handlowej w Radomiu, Radom, s. 147-162. 

§ Nawrot K.A. (2007), Problem dysproporcji rozwojowych współczesnej gospodarki 
światowej, w: Konkurencyjność i innowacyjność podmiotów, red. E. Skawińska, 
Instytut Inżynierii Zarządzania PP, Poznań 2007, s. 65-76. 

§ Nawrot K.A. (2007), Rola pomocy gospodarczej w rozwoju państw Azji Południowo- 
-Wschodniej, w: Organizacja i zarządzanie, red. E. Skawińska, Zeszyty Naukowe 
Politechniki Poznańskiej, Nr 49, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań,  
s. 49-60. 

§ Nawrot K.A. (2008), Redukcja ryzyka katastroficznego wyzwaniem dla rozwoju Azji 
Południowo-Wschodniej, w: Ubezpieczenia ryzyka katastroficznego,  
red. I. Jędrzejczyk, S. Bożek-Węglarz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej  
im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej  
w Katowicach, Katowice, s. 153-166.  

§ Nawrot K.A., A. Janc (2009), Rola organizacji międzynarodowych w rozwiązywaniu 
problemów krajów rozwijających się na przykładzie rynków finansowych Azji 
Południowo-Wschodniej, w: Globalizacja. Szanse. Zagrożenia. Perspektywy, Zeszyty 
Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Nr 23, Wydawnictwo Wyższej 
Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań, s. 153-165. 

§ Nawrot K. (2010), Problem dysproporcji rozwojowych we wczesnych teoriach 
ekonomii rozwoju, w: Kraje rozwijające się w stosunkach międzynarodowych,  
red. P. Deszczyński, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań, s. 41-53. 

§ Nawrot K.A. (2010), The Role of Qualitative Factors in Quantification of Development 
and the Feedback from the Southeast Asian Countries Experience, w: Conference 
Proceeding, International Conference on Sustainable Community Development 
(ICOSCD 2010), red. J. Uli et al., Institute for Social Science Studies, University Putra 
Malaysia, Serdang, s. 335-344. 

§ Nawrot K.A. (2011), Wolność gospodarcza w rozwoju państw ASEAN, w: Azja 
Wschodnia i Azja Południowa w stosunkach międzynarodowych. Bezpieczeństwo- 
-Gospodarka-Cywilizacja, red. J. Nakonieczna, J. Zajączkowski, Wydawnictwa 
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 281-291.  

§ Nawrot K.A., Ł. Nawrot (2012), Wpływ turystyki na konkurencyjność obszarów  
o niskim poziomie rozwoju gospodarczego, w: Międzynarodowa konkurencyjność 
gospodarki, red. T. Rynarzewski, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego  
w Poznaniu, Nr 213, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 
Poznań, s. 94-109. 

§ Nawrot K.A., Ł. Nawrot (2012), Management of Tourism Development  
and Competitiveness of Agricultural Areas, w: Readings in World Development, 
Development Management in the Twenty-First Century, red. K. Roy, S. Kar, Nova 
Science Publishers, New York, s. 59-72. 
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§ Nawrot K.A. (2014), Capabilities of leapfrogging and catching up of a developing 
country – policy implications from theory and practice, International Economics 
Letters, Vol. 3, No 4, s. 115-123. 

§ Nawrot K.A. (2017), Wybrane aspekty kształtowania się nierówności społeczno- 
-ekonomicznych w gospodarce światowej początku XXI wieku, w: Zróżnicowanie 
dochodowe i społeczne Europy, red. J. Kleer, K. Prandecki, Polska Akademia Nauk, 
Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa, s. 54-71. 
 

Zwieńczeniem badań nad problematyką krajów rozwijających się była opublikowana  

w 2014 r. przez Wydawnictwo Naukowe Scholar monografia pt. „Kraje rozwijające się we 

współczesnej gospodarce światowej. Przyczynek do ekonomii rozwoju” podejmująca próbę 

kompleksowego i interdyscyplinarnego przybliżenia problematyki krajów rozwijających się  

i specyfiki ich funkcjonowania w gospodarce światowej, a będąca efektem autorskich badań  

w ramach projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod moim 

kierownictwem. Monografia została uhonorowana nagrodą indywidualną Rektora 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w 2015 r. za oryginalne i twórcze osiągnięcie 

naukowe. W ramach tego nurtu dokonano pogłębionej analizy problematyki krajów 

rozwijających się, a w rezultacie nakreślono podstawy teoretyczne analizowanych zjawisk.  

W sposób autorski ujęto ewolucję myśli ekonomicznej w zakresie ekonomii rozwoju, 

klasyfikując poszczególne nurty oraz systematyzując badania dotyczące krajów rozwijających 

się na podstawie analizy i krytyki piśmiennictwa. Rozszerzono ponadto pojęcie rozwoju na 

inne, pozaekonomiczne wymiary – społeczny, polityczny, kulturowy i instytucjonalny. Z kolei 

diagnoza oraz określenie zmiany pozycji krajów rozwijających się we współczesnej gospodarce 

światowej na podstawie badań empirycznych na tym etapie pracy naukowej zwróciły uwagę na 

przemiany zachodzące na rynkach afrykańskich, w szczególności Afryki Subsaharyjskiej,  

co wpłynęło na podjęcie badań w tym obszarze.  

Badania w odniesieniu do rynków afrykańskich były realizowane głównie w ramach 

projektu Narodowego Centrum Nauki pt. „Teoretyczne, instytucjonalne i empiryczne 

uwarunkowania oraz przesłanki wykorzystania potencjału ekonomicznego i możliwości 

rozwojowych krajów afrykańskich przez polską gospodarkę” pod kierownictwem  

prof. dr. hab. Tomasza Rynarzewskiego. W ramach tego projektu zajmowałam się  

m.in. przygotowaniem koncepcji badań oraz wniosku o ich finansowanie, raportów rocznych, 

sprawozdań, raportu końcowego, a także koordynacją i przeprowadzeniem badań ilościowych 

i jakościowych z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza wywiadu we współpracy  

z EU-Africa Chamber of Commerce mających na celu identyfikację synergii gospodarczych 

Polski i krajów afrykańskich. Badanie ankietowe wykonano w 2014 r. na próbie 223 
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przedsiębiorstw, a jego autorskie wyniki ukazały się w 2017 r. w opublikowanej przez Polskie 

Wydawnictwo Ekonomiczne monografii pt. „Potencjał gospodarczy i możliwości rozwojowe 

Afryki. Polska perspektywa”, za którą otrzymałam nagrodę zespołową Rektora Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu. Prowadzone przeze mnie badania w ramach wskazanego projektu 

dotyczyły trzech przenikających się obszarów badawczych, mianowicie relacji Polski z krajami 

rozwijającymi się, problematyki krajów rozwijających się sensu stricto oraz przemian 

gospodarczych na rynkach wschodnioazjatyckich, w kontekście implikacji z doświadczeń 

rozwojowych krajów wschodnioazjatyckich dla krajów Afryki Subsaharyjskiej. Kompleksowa 

oraz wieloaspektowa analiza potencjału gospodarczego i możliwości rozwojowych krajów 

afrykańskich, jak również przemian zachodzących na tych rynkach w ostatnich dekadach 

pozwoliła na pogłębienie wiedzy – w szczególności w polskiej literaturze przedmiotu – na 

temat krajów afrykańskich, a także teoretycznych i empirycznych aspektów rozwoju w krajach 

słabo zaawansowanych ekonomicznie. Wartość poznawczą efektów projektu stanowiła 

ponadto identyfikacja i ewaluacja możliwości i barier współpracy gospodarczej pomiędzy 

krajami Afryki a gospodarką Polski. We wskazanej monografii będącej głównym rezultatem 

projektu znalazły się następujące części mojego autorstwa lub we współautorstwie: 

§ Nawrot K.A., T. Rynarzewski (2017), Wstęp, w: T. Rynarzewski, K.A. Nawrot,  
K. Zajączkowski, E. Cieślik (2017), Potencjał gospodarczy i możliwości rozwojowe 
Afryki. Polska perspektywa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 9-11. 

§ Nawrot K.A. (2017), Ewolucja miejsca Afryki we współczesnej gospodarce światowej, 
w: T. Rynarzewski, K.A. Nawrot, K. Zajączkowski, E. Cieślik (2017), Potencjał 
gospodarczy i możliwości rozwojowe Afryki. Polska perspektywa, Polskie 
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 39-108. 

§ Nawrot K.A. (2017), Potencjał gospodarczy Afryki Wschodniej, w: T. Rynarzewski, 
K.A. Nawrot, K. Zajączkowski, E. Cieślik (2017), Potencjał gospodarczy i możliwości 
rozwojowe Afryki. Polska perspektywa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa, s. 111-131. 

§ Nawrot K.A. (2017), Potencjał gospodarczy Afryki Środkowej, w: T. Rynarzewski, 
K.A. Nawrot, K. Zajączkowski, E. Cieślik (2017), Potencjał gospodarczy i możliwości 
rozwojowe Afryki. Polska perspektywa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa, s. 153-169. 

§ Nawrot K.A. (2017), Działalność firm afrykańskich w Polsce – analiza wyników badań 
empirycznych, w: T. Rynarzewski, K.A. Nawrot, K. Zajączkowski, E. Cieślik (2017), 
Potencjał gospodarczy i możliwości rozwojowe Afryki. Polska perspektywa, Polskie 
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 373-415. 

§ Zajączkowski K., K.A. Nawrot, T. Rynarzewski (2017), Uwarunkowania i ramy 
instytucjonalne ekspansji polskich przedsiębiorstw na rynki krajów afrykańskich,  
w: T. Rynarzewski, K.A. Nawrot, K. Zajączkowski, E. Cieślik (2017), Potencjał 
gospodarczy i możliwości rozwojowe Afryki. Polska perspektywa, Polskie 
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 417-429. 

§ Nawrot K.A., T. Rynarzewski (2017), Rekomendacje dla kierunków polityki 
gospodarczej Polski oraz strategii polskich przedsiębiorstw w stymulowaniu ekspansji 
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na rynki krajów afrykańskich, w: T. Rynarzewski, K.A. Nawrot, K. Zajączkowski,  
E. Cieślik (2017), Potencjał gospodarczy i możliwości rozwojowe Afryki. Polska 
perspektywa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 431-437. 

 

Do publikacji we wskazanych obszarach badawczych w odniesieniu do rynków 

afrykańskich należą również: 

§ Rynarzewski T., E. Cieślik, K.A. Nawrot (2016), The use of the economic potential  
of the African continent by Polish entrepreneurs: selected aspects of mutual cooperation 
on the example of regions of West and East Africa, w: Changes and Challenges in the 
Modern World Economy. Recent Advances in Research on International Economics 
and Business, red. T. Rynarzewski, M. Szymczak, Poznań University of Economics and 
Business Press, Poznań, s. 59-82. 

§ Nawrot K.A. (2017), Doświadczenia Rwandy i Tanzanii a pokój i globalizacja,  
w: Wielowymiarowość człowieka, red. K. Kuźmicz, Antropologiczna Szkoła Filozofii 
Prawa Marii Szyszkowskiej, Kresowa Agencja Wydawnicza, Białystok, s. 190-198. 

§ Cieślik E., K.A. Nawrot (2017), Potencjał gospodarczy Afryki Zachodniej: wybrane 
implikacje z analizy taksonomicznej dla ekspansji gospodarczej, Kwartalnik Kolegium 
Ekonomiczno-Społecznego „Studia i Prace”, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna 
Handlowa w Warszawie, Nr 4(32), Warszawa, s. 151-174. 

§ Nawrot K.A. (2018), Trade for economic development in Sub-Saharan (Eastern) Africa: 
A Critical Commentary, w: Developmental State and Millennium Development Goals 
– Country Experiences, red. K. Roy, S. Kar, World Scientific, Singapore, s. 147-167. 

§ Nawrot K.A. (2019), Polska wobec rynków wschodnioazjatyckich i afrykańskich  
w perspektywie roku 2040 – prognozy i rekomendacje, w: Gdzie jesteśmy, dokąd 
zmierzamy, red. P. Kozłowski, K. Prandecki, Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz 
„Polska 2000 Plus”, Warszawa, s. 59-71. 

 

Odrębnym nurtem badawczym, podjętym po uzyskaniu stopnia doktora nauk 

ekonomicznych jest regionalizm, współpraca gospodarcza i integracja w Azji Wschodniej.  

Ten obszar zgłębiano, rozpoczynając od rozważań dotyczących procesów integracyjnych  

w Azji Południowo-Wschodniej w ramach stowarzyszenia ASEAN. W tym nurcie znalazły się 

następnie publikacje dotyczące przemian we współpracy całego regionu Azji Wschodniej. 

Prowadzone analizy dotyczyły charakteru przepływów strumieni handlowych i kapitałowych 

w tworzących się strukturach regionalnych, efektów procesów integracyjnych w ujęciu de iure 

i de facto, powiązań regionalnych w ramach sieci produkcyjnych oraz klastrów, wzrastającej 

roli Chin w strukturach współpracy regionalnej oraz znaczenia instytucji i systemu kulturowego 

dla procesów integracyjnych w regionie. Publikacje w tym nurcie badawczym obejmują 

następujące pozycje: 

§ Nawrot K.A. (2007), Integracja regionalna z perspektywy Azji Południowo- 
-Wschodniej i Ameryki Łacińskiej, w: Ameryka Łacińska w regionie Azji i Pacyfiku,  
red. M.F. Gawrycki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa, s. 361-382. 

§ Nawrot K.A. (2008), Ewolucja procesu integracji regionalnej w Azji Południowo- 
-Wschodniej, w: Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej,  
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red. T. Rynarzewski, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Nr 109, 
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 52-68.  

§ Nawrot K.A. (2008), Proces integracji regionalnej państw ASEAN, w: Procesy 
integracyjne w regionie Azji i Pacyfiku, red. B. Drelich-Skulska, Prace Naukowe 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 13, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 46-54.  

§ Nawrot K.A. (2009), Powiązania sieci produkcyjnych i klastrów a współpraca 
gospodarcza w Azji Południowo-Wschodniej (Na przykładzie Tajlandii, Malezji  
i Singapuru), w: Szoki technologiczne w gospodarce światowej, red. E. Mińska-Struzik, 
T. Rynarzewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań,  
s. 170-184. 

§ Nawrot K.A. (2009), Production networks and industrial clusters in the process  
of regional integration of Southeast Asia, w: Integracja Azji Wschodniej.  
Mit czy rzeczywistość? red. B. Skulska, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu, Nr 67, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 
Wrocław, s. 351-357. 

§ Nawrot K.A. (2012), Struktury współpracy w Azji Wschodniej wobec zmian 
regionalnych i globalnych, w: Zmiany w gospodarce światowej, red. J. Kleer, Polska 
Akademia Nauk, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa, s. 107-136. 

§ Nawrot K.A. (2012), 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. 

§ Nawrot K.A. (2019), Azja Wschodnia we współpracy regionalnej i globalnej – 
wyzwania i implikacje, w: Czy świat należy urządzić inaczej. Schyłek i początek,  
red. B. Galwas, P. Kozłowski, K. Prandecki, Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz 
„Polska 2000 Plus”, Warszawa, s. 302-323. 

§ Nawrot K.A. (2019),中国在东亚地区合作与一体化 中的角色分析 《当代世界与社

会主义》( 双月刊) 2019 年第 4 期154-161. 
§ Nawrot K.A. (2020), Azja Wschodnia pomiędzy globalizacją a rozwiązaniami 

regionalnymi, w: Zmieniający się świat a globalizacja, red. J. Kleer, K. Prandecki, 
Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa, s. 311-320. 
 

Wnioski odnośnie do charakteru współpracy regionalnej w Azji Wschodniej oraz te 

wskazujące na zmianę pozycji krajów wschodnioazjatyckich w gospodarce światowej skłoniły 

do postawienia kolejnych pytań badawczych i stały się podstawą do rozpoczęcia dalszego etapu 

badań w tym obszarze, który był realizowany w latach 2014-2018 w ramach projektu 

Narodowego Centrum Badań pod moim kierownictwem pt. „Azja Wschodnia we współpracy 

regionalnej i globalnej”, a którego efektem jest monografia „Współpraca i integracja 

gospodarcza Azji Wschodniej. Studium teoretyczno-empiryczne” wskazana jako główne 

osiągnięcie naukowe. 

Kolejny z poruszanych wątków to relacje Unii Europejskiej, w tym Polski, z krajami 

rozwijającymi się. Relacje Polski z krajami rozwijającymi się kontynentu afrykańskiego były 

przedmiotem badań prowadzonych we wspomnianym już projekcie Narodowego Centrum 

Nauki pt. „Teoretyczne, instytucjonalne i empiryczne uwarunkowania oraz przesłanki 
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wykorzystania potencjału ekonomicznego i możliwości rozwojowych krajów afrykańskich 

przez polską gospodarkę”. Ten obszar badawczy w odniesieniu do krajów regionu Azji 

Wschodniej zgłębiano w ramach czterech realizowanych projektów badawczych, mianowicie 

„Polska 2050” Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, „Europe China 

Research and Advice Network” Komisji Europejskiej, „EU-ASEAN Perspectives Dialogue” 

The Young Initiative on Foreign Affairs and International Relations oraz „Potential similarities 

of strategies between CEE countries and China within the context of One Belt One Road” 

Ministry of Foreign Affairs of China. Raport „Polska 2050” kończący pierwszy  

z wymienionych projektów został opracowany na podstawie materiałów publikowanych  

w trzech tomach książki „Wizja przyszłości Polski – Studia i analizy”: tom I – Społeczeństwo 

i państwo, tom II – Gospodarka i środowisko, tom III – Ekspertyzy, w tym m.in. autorskie 

opracowanie pt. „Polska wobec przemian na rynkach wschodnioazjatyckich”. Wyniki prac 

badawczych podejmowanych w ramach projektu „Europe China Research and Advice 

Network” służyły z kolei wypracowaniu europejskiej polityki gospodarczej i strategii wobec 

Chin oraz całego regionu Azji Wschodniej. Stanowiły one podstawę do lepszego zrozumienia 

przemian, jakie dokonują się w Chinach oraz w krajach Azji Wschodniej, a także ich wpływu 

na wzajemne relacje Unii Europejskiej z tą częścią świata. Wiedza w obszarach moich 

zainteresowań badawczych dotyczących problematyki rozwoju gospodarczego, przemian 

gospodarczych na rynkach wschodnioazjatyckich, współpracy gospodarczej i integracji w Azji 

Wschodniej oraz relacji Unii Europejskiej z krajami regionu w wymiarze instytucjonalnym 

zostały wykorzystane w wymiarze aplikacyjnym w międzynarodowym projekcie badawczym 

pt. „EU-ASEAN Perspectives Dialogue”. W gronie naukowców i ekspertów z Unii 

Europejskiej oraz Azji Wschodniej uczestniczyłam w pracach badawczych grupy dialogowej 

mających na celu wypracowanie wspólnych mechanizmów UE oraz ASEAN w wymiarze 

polityki rozwojowej, handlu, finansów międzynarodowych i zmian środowiskowych. Wyniki 

prowadzonych analiz zostały zaprezentowane w czerwcu 2015 r. w Parlamencie Europejskim 

oraz innych instytucjach naukowo-badawczych i agendach UE (m.in. European Parliament 

Delegation for relations with ASEAN Relationship, ASEAN Department of European External 

Action Service, European Commission Directorate General for International Cooperation and 

Development, European Institute for Asian Studies (EIAS), Hans Seidel Foundation)  

oraz opublikowane w pracy zbiorowej pt. „Making Interregionalism Actionable – Improving 

EU-ASEAN Cooperation in Trade, Finance, Development and Climate Change”. Jednym  

z najważniejszych efektów ostatniego w wymienionych projektów tj. „Potential similarities  

of strategies between CEE countries and China within the context of One Belt One Road” było 
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utworzenie pierwszej sieci badawczej instytucji naukowych z krajów Europy Środkowo- 

-Wschodniej oraz Chin China-CEEC High-Level Academic Platform. Porozumienie w tej 

sprawie podpisano podczas międzynarodowej konferencji naukowej „16+1 High-Level 

Academic Forum: Opportunities and Challenges of Belt and Road Initiative” w Warszawie, 

podczas której prezentowano również wyniki badań projektu badawczego, które znalazły się  

w monografii redagowanej wspólnie z profesor Liu Minru pt. „Opportunities and Challenges 

of Belt and Road Initiative” będącej obecnie w druku w języku angielskim i chińskim. Powstała 

sieć badawcza instytucji naukowych z krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz z Chin była 

pierwszą inicjatywą o takim charakterze w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz 

efektem wieloletnich starań i pracy naukowców z tworzących je instytucji partnerskich, w tym 

moich. Jej celem było stworzenie możliwości współpracy naukowo-badawczej, realizacji 

projektów o interdyscyplinarnym charakterze, wymiany naukowców oraz studentów. Był to 

również krok w kierunku umiędzynarodowiania polskich uczelni, wpisujący się w podstawowe 

założenia Narodowego Planu Badań i Rozwoju. Tworzone partnerstwo pomiędzy instytucjami 

naukowymi z Chin oraz Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, poza 

umacnianiem współpracy akademickiej, miało za zadanie przyczyniać się do pogłębiania 

współpracy gospodarczej z Państwem Środka oraz wpłynąć na popularyzację zarówno polskiej, 

jak i chińskiej nauki i kultury, pozwalając na zwiększenie wzajemnego zrozumienia  

w wymiarze międzyludzkim.  

Prowadzone badania naukowe oraz ich wymierne efekty w omawianym nurcie badawczym 

stały się źródłem wiedzy zarówno naukowej, jak i eksperckiej oraz doradczej dla polityków  

i praktyków gospodarczych, wnosząc wsparcie merytoryczne w procesie podejmowania 

decyzji. Część prowadzonych analiz wykonano bezpośrednio dla Służby Zewnętrznej Unii 

Europejskiej (External Action Service of the European Union), Ministerstwa Gospodarki, Euro-

-Afrykańskiej Izby Handlowej, Sekretariatu Wspólnego Rynku Afryki Południowo- 

-Wschodniej (COMESA), agend Unii Afrykańskiej oraz instytucji rządowych Polski i Chin. 

Wybrane badania opublikowano bądź zostały przedłożone stosownym instytucjom. Ważnym 

uzupełnieniem okazały się również publikacje popularnonaukowe. Osiągnięte we wskazanych 

projektach wyniki badań cechują się też wartością poznawczą pro domo sua odnoszącą się do 

tworzenia zasobów wiedzy o potencjałach gospodarczych Polski, Azji Wschodniej i Afryki 

oraz możliwościach i barierach współpracy gospodarczej pomiędzy krajami Azji Wschodniej  

i Afryki a gospodarką Polski. 
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Prace w ramach tego nurtu, a uprzednio niewymienione, to m.in. pozycje: 

§ Nawrot K.A. (2011), Polska wobec przemian na rynkach wschodnioazjatyckich,  
w: Wizja przyszłości Polski: studia i analizy, t. 2, Gospodarka i środowisko,  
red. J. Kleer, A.P. Wierzbicki, Z. Strzelecki, L. Kuźnicki, Polska Akademia Nauk, 
Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa, s. 215-238. 

§ Nawrot K.A. (2012), EU-China Finance and Investment Links, w: EU-China Links,  
red. K. Brown, ECRAN, London, s. 1-4. 

§ Nawrot K.A. (2012),中国正处在十字路口中国, 2012 年 09-10月刊总第 28期, 环球
亚洲杂志, s. 14-19. 

§ Nawrot K.A. (2012), Cumbre UE-China: China en la encrucijada, Global Asia 
Magazine, No 28, Septiembre-Octubre, s. 14-19. 

§ Nawrot K.A. (2012), Kierunki inwestycyjne Chin. Jakich inwestycji chińskich może 
oczekiwać Polska, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Warszawa, 
ss. 29. 

§ Nawrot K.A. (2013), 欧盟-中国一场皆大欢喜的战争 2013 年 09-10月刊总第 33期,  
环球亚洲杂志, s. 41-45.  

§ Nawrot K.A. (2013), UE-CHINA. ¿Una guerra con final feliz? Global Asia Magazine,  
No 33, Septiembre-Octubre, s. 41-45. 

§ Nawrot K.A. (2013), EU-China economic relations at the beginning of the 5th generation 
of the Chinese leaders, International Journal of Academic Research, Vol. 5, No 3, May,  
s. 373-378. 

§ Nawrot K.A. (2018), International Relations and Cooperation Between Poland and 
China within the Context of the New Silk Road and Central and Eastern Europe,  
w: The New Silk Road: European Perspectives. Security challenges/risks within the 
Initiative 16+1, red. V.N. Cvetković, Faculty of Security Studies, University  
of Belgrade, Belgrade, s. 259-283. 

§ Nawrot K.A. (2018), Međunarodni odnosi i saradnja između Poljske i Kine u kontekstu 
“Novog puta svile” i Srednje i Istočne Evrope, w: Novi put svile: evropska perspektiva: 
bezbednosni izazovi/rizici unutar Inicijative 16+1, red. Vladimir N. Cvetković, 
Beograd: Fakultet bezbednosti Univerziteta u Beogradu, s. 228-248. 

§ Bakalarska M., K.A. Nawrot, A. Masłoń-Oracz (2018), Przewodnik po rynkach 
afrykańskich, Program Handlu Zagranicznego, BGŻ BNP Paribas, Warszawa, ss. 91. 

 
Rozważania dotyczące przemian gospodarczych na rynkach wschodnioazjatyckich 

przeplatają się we wszystkich wskazanych obszarach badawczych i konsekwentnie były 

kontynuowane w kolejno realizowanych projektach. Praca w inspirujących się oraz 

interdyscyplinarnych zespołach badawczych stała się podstawą do zgłębiania znaczenia 

innowacji oraz polityki międzynarodowej konkurencyjności w rozwoju krajów, w tym 

wschodnioazjatyckich. Badania w kontekście polityki konkurencyjności, stymulowania 

innowacyjności, absorbcji innowacji oraz stosowanych metod, w tym narzędzi polityki 

innowacyjnej takich jak współpraca przedsiębiorstw w ramach sieci produkcyjnych  

i klastrów oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii – w szczególności w odniesieniu do 

doświadczeń wschodnioazjatyckich – prowadzono w ramach projektów Ministerstwa Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego pt. „Geoekonomia” i „Alternatywne metody stymulowania 
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innowacyjności w polskiej gospodarce – identyfikacja, miary skuteczności, rekomendacje” 

oraz Narodowego Centrum Badań pt. „Determinanty zdolności do absorpcji innowacji  

w gospodarce turystycznej w zakresie odnawialnych źródeł energii”. W nurcie dotyczącym 

rynków wschodnioazjatyckich mieszczą się ponadto badania nad przemianami we 

współczesnych Chinach. Te w odniesieniu do chińskich przedsiębiorstw państwowych podjęto 

w projekcie międzynarodowym o charakterze badania scenariuszowego pt. „State- 

-Owned Enterprise Reform in China” w ramach prac badawczych Ergo Group z Nowego Jorku, 

a miały one na celu określenie ich znaczenia oraz implementacji i kierunków reform po III 

Plenum Komunistycznej Partii Chin. Analizy dotyczące przemian na rynkach 

wschodnioazjatyckich w szerszym ujęciu regionu Azji i Pacyfiku, w szczególności  

z perspektywy Indii, realizowano w ramach projektu pt. „Centre for Contemporary India 

Research and Studies” Komisji Europejskiej. Prace naukowe mieszczące się w tym nurcie,  

a poprzednio niewymienione, w tym te zrealizowane w rezultacie projektów badawczych to: 

§ Nawrot K.A. (2012), Managing Economic and Social Development in South East Asia  
in the Changing Global Order, w: Readings in World Development, Development 
Management in the Twenty-First Century, red. K. Roy, S. Kar, Nova Science 
Publishers, New York, s. 23-38. 

§ Nawrot K.A. (2012), Polityka międzynarodowej konkurencyjności, w: Geoekonomia, 
red. E. Haliżak, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 297-326. 

§ Nawrot K.A. (2013), Kryzys światowego systemu finansowego a rynki azjatyckie,  
w: Kryzysy systemowe, red. E. Mączyńska, J.J. Michałek, J. Niżnik, Polska Akademia 
Nauk, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa, s. 279-293. 

§ Nawrot K.A. (2014), Development experiences of East Asian countries with 
implications for developing countries in Sub-Saharan Africa, Rajawali Foundation 
Institute for Asia Fellows Program Final Paper, Ash Centre for Democratic Governance 
and Innovation, J.F. Kennedy School of Government, Harvard University, Cambridge 
MA, May, ss. 31. 

§ Nawrot K.A. (2014), The role of innovation in development – experiences  
in leapfrogging and catching up through regional clustering: East Asian perspective, 
Actual Problems of Economics, Vol. 161, No 11, s. 73-82. 

§ Nawrot K.A. (2016), Industrializacja gospodarek Azji Wschodniej w latach 1985-2015, 
w: Region Azji i Pacyfiku w latach 1985-2015. Ciągłość i zmiana w regionalnym 
systemie międzynarodowym, red. A. Jarczewska, J. Zajączkowski, Wydawnictwo 
Naukowe Scholar, Warszawa, s. 353-374. 

 

Zainteresowanie krajami rozwijającymi się stanowiącymi istotny subsystem gospodarki 

światowej, obserwacja zachodzących w nich przemian na przestrzeni ostatnich dekad, wzrost 

ich znaczenia, przede wszystkim zaś rosnąca współzależność pomiędzy krajami rozwijającymi 

się a innymi podmiotami gospodarki światowej wpłynęły na zapoczątkowanie badań  

w kontekście całego systemu gospodarki światowej oraz rozwoju globalnego, a kontynuację 

tego nurtu stanowi obszar poszukiwań badawczych związany z zagadnieniami prognozowania 
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rozwoju oraz analizy długookresowych zmian cywilizacyjnych. Zainteresowania w tym 

zakresie w dużym stopniu wiążą się z zaangażowaniem w prace badawcze Komitetu Prognoz 

„Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN oraz Zespołu Młodych Naukowców przy Komitecie 

Prognoz „Polska 2000 Plus”. Rozważania w tym obszarze znalazły odzwierciedlenie  

w pracach, m.in.: 

§ Antosiewicz R., E. Kirejczyk, K.A. Nawrot, K. Prandecki (2013), Najważniejsze 
wyzwania gospodarcze świata w perspektywie roku 2050, w: Czy świat należy 
urządzić inaczej? Przyszłość, Świat-Europa-Polska/Future: World, Europe, Poland, 
Biuletyn Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii 
Nauk, Nr 2(28), s. 82-116. 

§ Prandecki K., K.A. Nawrot, M. Wawrzyński (2013), Nowe centrum i nowe peryferia 
połowy XXI wieku, w: Przyszłość, Świat-Europa-Polska/Future: World, Europe, 
Poland, Biuletyn Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej 
Akademii Nauk, Nr 2(28), s. 58-81. 

§ Prandecki K., K.A. Nawrot, M. Fronia, M. Wawrzyński (2013), Megatrends  
and sustainable development, Problems of Sustainable Development, Vol. 8, No 2,  
s. 49-61. 

§ Nawrot K.A., M. Rybicka, W. Wieszczycka (2016), Nierówności społeczno- 
-ekonomiczne i przemieszczanie się ludności, a katastroficzne wizje rozwoju 
współczesnego świata, Przyszłość. Świat-Europa-Polska, Nr 2(34), Komitet Prognoz 
„Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, Warszawa, s. 75-108. 

§ Nawrot K.A. (2018), Afryka w warunkach przesileń cywilizacyjnych, w: Państwo  
w warunkach przesileń cywilizacyjnych, red. J. Kleer, E. Mączyńska, Polska Akademia 
Nauk, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa, s. 65-85. 

 

Obserwacja przemian zachodzących w gospodarce światowej w wymiarze gospodarczym 

doprowadziła do identyfikacji nowych wyzwań i obszarów badawczych dotyczących 

problematyki krajów rozwijających się oraz całego systemu gospodarki światowej i podjęcia  

w ich ramach badań naukowych. Były to: badania nad megamiastami w krajach rozwijających 

się, analiza porównawcza azjatyckich i afrykańskich megamiast oraz wnioski  

z doświadczeń na drodze urbanizacji; indentyfikacja szans i barier dla rozwoju w kontekście 

ekspansji megamiast; badanie nierówności rozwojowych w ramach poszczególnych krajów 

rozwijających się i próba znalezienia zależności przyczynowo-skutkowych; identyfikacja oraz 

badania porównawcze zagrożeń dla rozwoju światowego. Ważne miejsce w tych obszarach 

miała międzynarodowa współpraca w kontekście szans i zagrożeń związanych z rozwojem 

megamiast, a jej efektem opublikowana w 2018 r. przez wydawnictwo World Scientific, 

London monografia redagowana wspólnie z prof. dr. hab. Jerzym Kleerem pt. „The Rise  

of Megacities. Challenges, Opportunities and Unique Characteristics”. Publikacja powstała  

w rezultacie współpracy prowadzonej w latach 2014-2018 z naukowcami z takich ośrodków 

jak: Instytut Rozwoju Miast, Polska Akademia Nauk, Społeczna Akademia Nauk, Uniwersytet 
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Łódzki, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Development Research Center  

of the State Council (DRC) of China, Harvard University, The Catholic University of America, 

University of Applied Sciences & Arts of Western Switzerland (HES-SO), Veer Narmad South 

Gujarat University. Przedmowę do książki napisał profesor Edward L. Glaeser z Uniwersytetu 

Harvarda. W tej pracy znalazły się następujące części mojego autorstwa bądź współautorstwa: 

§ Kleer J., K.A. Nawrot (2018), Introduction, w: The Rise of Megacities. Challenges, 
Opportunities and Unique Characteristics, red. J. Kleer, K.A. Nawrot, World Scientific, 
London, s. 1-5. 

§ Kleer J., K.A. Nawrot (2018), The Rise of Megacities – An Empirical Overview of the 
Demographic Changes in the World Economy and an Introduction to an Integral Theory 
of Megacities, w: The Rise of Megacities. Challenges, Opportunities and Unique 
Characteristics, red. J. Kleer, K.A. Nawrot, World Scientific, London, s. 9-36.  

§ Nawrot K.A., C. Juma, J. Donald (2018), African Megacities as Emerging Innovation 
Ecosystems, w: The Rise of Megacities. Challenges, Opportunities and Unique 
Characteristics, red. J. Kleer, K.A. Nawrot, World Scientific, London, s. 221-258.  

§ Kleer J., K.A. Nawrot (2018), What Future Lies Ahead for Megacities in Europe?  
w: The Rise of Megacities. Challenges, Opportunities and Unique Characteristics,  
red. J. Kleer, K.A. Nawrot, World Scientific, London, s. 279-299.  

§ Nawrot K. A. (2018), Tokyo and Delhi – A Comparative Analysis of Asian Megacities, 
w: The Rise of Megacities. Challenges, Opportunities and Unique Characteristics,  
red. J. Kleer, K.A. Nawrot, World Scientific, London, s. 303-318.  

§ Kleer J., K.A. Nawrot (2018), In Lieu of a Conclusion: Megacities – Boon or Bane?  
w: The Rise of Megacities. Challenges, Opportunities and Unique Characteristics,  
red. J. Kleer, K.A. Nawrot, World Scientific, London, s. 415-425.  

 

Ostatnimi z wyszczególnionych nurtów badawczych moich zainteresowań naukowych są 

metodyka pomiaru zjawisk gospodarczych oraz wpływ systemu kulturowego na procesy 

rozwojowe. Choć moje zainteresowania kwantyfikacją zjawisk gospodarczych sięgają studiów 

doktoranckich, kiedy dążyłam do znalezienia optymalnej miary rozwoju, to intensywne badania 

w tym zakresie realizuję od 2019 r. w dwóch obszarach, tj. metodyki pomiaru dobrobytu oraz 

metodyki kwantyfikacji procesów integracyjnych. Badania w tym zakresie prowadzę w dwóch 

międzynarodowych zespołach badawczych z profesorem Jae Ho Yoon z Chungbuk National 

University w Korei Południowej. Zainteresowania systemem kulturowym sięgają natomiast 

studiów magisterskich, a badania w tym zakresie podejmuję obecnie z profesorem Jerzym 

Kleerem z Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Wyniki dotychczasowych 

badań we wskazanych nurtach były jak dotąd przedmiotem dyskusji podczas 

międzynarodowych konferencji naukowych i są obecnie opracowywane bądź już złożone do 

druku. Wśród prac opublikowanych znalazły się: 

§ Nawrot K.A. (2019), Culture System and Development: A Theoretical Perspective and 
Conceptual Framework for Further Research, w: A Discourse on Economic 
Development, Readings in World Development, red. K. Roy, C. Clark, Nova Science, 
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New York, s. 17-28. 
§ Nawrot K.A. (2020), Does Confucianism promote cooperation and integration in East 

Asia? International Communication of Chinese Culture, 7, s. 1-30. 
 

Oprócz zwiększenia dorobku naukowego po uzyskaniu stopnia doktora nauk 

ekonomicznych moje zainteresowania ewoluowały rozszerzając o nowe obszary badawcze  

z zakresu ekonomii międzynarodowej, ekonomii rozwoju i ekonomii instytucjonalnej, 

dotyczące współpracy i integracji w szerszej formule dialogu krajów Azji Wschodniej, roli 

Chin w strukturach regionalnych i globalnych, możliwości rozwojowych krajów afrykańskich 

oraz przemian zachodzących na tych rynkach, szans i zagrożeń związanych z ekspansją 

megamiast w krajach rozwijających się, powiązań instytucjonalnych w gospodarce światowej 

oraz ich wpływu na procesy wzrostu i rozwoju, a także relacji Unii Europejskiej, w tym Polski 

z krajami rozwijającymi się.  

 

3.3. Projekty badawcze 
 

Większość prac badawczych prowadziłam w ramach krajowych i międzynarodowych 

projektów badawczych finansowanych w rezultacie konkursów centralnych instytucji 

naukowych, m.in. Komitetu Badań Naukowych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

Narodowego Centrum Nauki, Komisji Europejskiej oraz rządów i organizacji 

międzynarodowych.  

Moja aktywność badawcza sprowadza się zarówno do prowadzenia badań naukowych, jak 

też ich inicjowania oraz kierowania zespołami badawczymi. Po uzyskaniu stopnia doktora nauk 

ekonomicznych przyznano mi kierownictwo dwóch projektów naukowych finansowanych ze 

źródeł centralnych instytucji naukowych: 

- „Kraje rozwijające się we współczesnej gospodarce światowej”, realizacja w latach 2010-

-2013, projekt badawczy własny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, numer  

N N112 298838; charakter udziału – kierownik projektu badawczego i jedyny wykonawca. 

- „Azja Wschodnia we współpracy regionalnej i globalnej”, realizacja w latach 2014-2018, 

projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu „OPUS 5”, numer 

umowy UMO-2013/09/B/HS4/01147, charakter udziału – kierownik projektu badawczego  

i główny wykonawca. 

W 2014 r. zainicjowałam prace, których rezultatem było przyznanie, a następnie realizacja 

w latach 2016-2017 i kierowanie badaniami naukowymi ze strony polskiej międzynarodowego 

projektu badawczego: 
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- „Potential similarities of strategies between CEE countries and China within the context  

of One Belt One Road”, realizacja w latach 2016-2017, projekt badawczy Ministry  

of Foreign Affairs of China; charakter udziału – jeden z głównych inicjatorów projektu 

badawczego, współautorstwo koncepcji naukowej projektu i planu badań, członek grupy 

badawczej oraz kierownictwo projektu i badań ze strony polskiej. 

W latach 2009-2015 zostałam zaproszona do udziału w realizacji czterech projektów 

międzynarodowych mających istotne znaczenie dla mojego rozwoju naukowego,  

w szczególności dogłębnego poznania i zrozumienia przemian na rynkach azjatyckich: 

- „EU-ASEAN Perspectives Dialogue”, The Young Initiative on Foreign Affairs  

and International Relations, realizacja 2015 r., charakter udziału – członek grupy 

dialogowej. 

- „Europe China Research and Advice Network, ECRAN”, realizacja w latach  

2011-2014, międzynarodowy projekt badawczy oraz międzynarodowe konsorcjum 

badawcze kierowane przez prof. Kerry’ego Browna, Dyrektora China Studies Centre 

University of Sydney oraz Head of Asia Programme at Chatham House, finansowanie  

z funduszy Komisji Europejskiej, numer kontraktu 2010/256-524, charakter udziału – 

wykonawca oraz ekspert sieci badawczej. 

- „State-Owned Enterprise Reform in China”, realizacja w latach 2013-2014, 

międzynarodowy projekt badawczy o charakterze badania scenariuszowego, finansowanie 

Ergo Group, Nowy Jork, charakter udziału – wykonawca oraz ekspert sieci badawczej. 

- „Centre for Contemporary India Research and Studies”, realizacja w latach 2009-2011, 

międzynarodowy projekt badawczy finansowany z funduszy Komisji Europejskiej oraz 

międzynarodowe konsorcjum badawcze kierowane przez dr. Jakuba Zajączkowskiego, 

Centrum Badań nad Współczesnymi Indiami oraz Instytut Stosunków Międzynarodowych 

Uniwersytetu Warszawskiego, numer kontraktu ASIE/2009/215-062, charakter udziału – 

wykonawca.  

Ważne miejsce we współpracy naukowej stanowiła praca w krajowych zespołach 

międzyuczelnianych pozwalająca na uwzględnienie odmiennych perspektyw badawczych oraz 

podejście interdyscyplinarne. Wśród projektów wyłonionych na podstawie konkursów ze 

źródeł centralnych instytucji naukowych była to współpraca z zespołami z Uniwersytetu 

Warszawskiego oraz Politechniki Poznańskiej: 

- „Teoretyczne, instytucjonalne i empiryczne uwarunkowania oraz przesłanki 

wykorzystania potencjału ekonomicznego i możliwości rozwojowych krajów afrykańskich 
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przez polską gospodarkę”, realizacja w latach 2012 r., projekt badawczy Narodowego 

Centrum Nauki w ramach konkursu „OPUS 4”, numer umowy  

UMO-2012/07/B/HS4/00743, kierownik projektu badawczego prof. dr hab. Tomasz 

Rynarzewski, charakter udziału – główny wykonawca. 

- „Geoekonomia”, realizacja w latach 2010-2012, projekt badawczy własny Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego, numer N N116, kierownik projektu  

prof. dr hab. Edward Haliżak, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet 

Warszawski, charakter udziału – wykonawca.  

- „Wiedza dla gospodarki”, realizacja w latach 2009-2010, projekt współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego kierowany 

przez Politechnikę Poznańską, nr POKL 04.01.01-00-250/09, charakter udziału – 

wykonawca.  

Wzięłam ponadto udział w innych projektach badawczych realizowanych na 

Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, w tym wyłonionych na podstawie konkursów ze 

źródeł centralnych instytucji naukowych oraz ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego w ramach badań własnych i statutowych: 

- „Determinanty zdolności do absorpcji innowacji w gospodarce turystycznej w zakresie 

odnawialnych źródeł energii”, realizacja w latach 2012-2018, projekt badawczy 

Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu „OPUS 3”, numer umowy  

UMO-2012/05/B/HS4/00953, kierownik projektu badawczego dr Łukasz Nawrot, 

charakter udziału – wykonawca.  

- „Alternatywne metody stymulowania innowacyjności w polskiej gospodarce – 

identyfikacja, miary skuteczności, rekomendacje”, realizacja w latach 2010-2013, projekt 

badawczy własny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, numer  

N N112 118039, kierownik projektu prof. dr hab. Tomasz Rynarzewski, Uniwersytet 

Ekonomiczny w Poznaniu, charakter udziału – wykonawca.  

- „Stosunki międzynarodowe w regionie Azji Wschodniej i Pacyfiku”, „Region Azji 

Południowo-Wschodniej w stosunkach międzynarodowych”, „Uwarunkowania rozwoju 

gospodarczego państw Azji Południowo-Wschodniej”, realizacja w latach 2007-2013, 

projekty badawcze własne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu dotyczące 

przemian na rynkach wschodnioazjatyckich ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, numer (51103108), charakter udziału – kierownik i wykonawca projektów.  
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- „Przemiany we współczesnej gospodarce światowej”, realizacja w latach 2007-2019, 

badania statutowe zespołu Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu numer (5110295) pod kierownictwem  

prof. dr. hab. Tomasza Rynarzewskiego, charakter udziału – wykonawca.  

 Od 2010 r. biorę udział w projektach Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy 

Prezydium PAN, realizowanych w zespołach międzyuczelnianych o charakterze 

interdyscyplinarnym, w tym we współpracy m.in. z Polską Akademią Nauk, Polskim 

Towarzystwem Ekonomicznym oraz Biurem Bezpieczeństwa Wewnętrznego: 

- „Polska 2050”, realizacja w latach 2010-2011, projekt badawczy Komitetu Prognoz 

„Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN pod Honorowym Patronatem Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, charakter udziału – wykonawca. 

- „Megatrendy przemian gospodarczych”, realizacja projektu w latach 2012-2014, projekt 

badawczy Zespołu Młodych Naukowców Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy 

Prezydium PAN, charakter udziału – wykonawca.  

- „Zagrożenia globalne barierami rozwoju”, realizacja w latach 2012-2016, projekt 

badawczy Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium 

PAN oraz Biura Bezpieczeństwa Narodowego pod Honorowym Patronatem Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, charakter udziału – wykonawca. 

- „Katastroficzne wizje rozwoju świata”, realizacja projektu w latach 2015-2018; projekt 

badawczy Zespołu Młodych Naukowców Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy 

Prezydium PAN, charakter udziału – główny wykonawca.  

- „Polska 2040”, realizacja projektu od 2019 r., projekt badawczy Komitetu Prognoz „Polska 

2000 Plus” przy Prezydium PAN, charakter udziału – wykonawca.  

Przed uzyskaniem stopnia doktora nauk ekonomicznych realizowałam jeden projekt 

badawczy wyłoniony na podstawie konkursów ze źródeł centralnych instytucji naukowych: 

- „Determinanty rozwoju gospodarczego państw ASEAN w latach 1990-2003”, realizacja  

w latach 2005-2006, projekt badawczy promotorski Komitetu Badań Naukowych, numer 

1H02C 070 28, główny wykonawca projektu pod opieką naukową  

prof. dr. hab. Przemysława Deszczyńskiego. 

Informacje szczegółowe na temat wszystkich wyszczególnionych projektów,  

ze wskazaniem celów oraz efektów wdrażania projektów przedstawiono w p. II.2 załącznika 2. 

Wymiernym efektem realizowanych projektów badawczych są publikacje  

i opracowania naukowe, organizowane konferencje, seminaria i debaty oraz aktywny w nich 
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udział. Wyniki badań naukowych oraz prac podejmowanych w ramach projektów badawczych 

służyły m.in. wypracowaniu rozwiązań w zakresie wspólnych mechanizmów UE oraz ASEAN 

w wymiarze polityki rozwojowej, handlu, finansów międzynarodowych oraz zmian 

środowiskowych; wypracowaniu europejskiej polityki gospodarczej i strategii wobec Chin oraz 

całego regionu Azji Wschodniej; zrozumieniu przemian, jakie mają miejsce w krajach 

rozwijających się, w szczególności Azji Wschodniej oraz Afryki. Istotny element pracy 

badawczej stanowiło uczestnictwo w konferencjach naukowych, podczas których 

przedstawiałam wyniki prowadzonych badań. Były one również prezentowane przed 

przedstawicielami Komisji Europejskiej, administracji rządowych krajów oraz instytucji 

międzynarodowych. Po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych (od grudnia 2006 r.) 

brałam udział w ponad stu konferencjach naukowych, seminariach, szczytach, forach oraz 

debatach – wielokrotnie na zaproszenie organizatorów z wykładami plenarnymi. Najważniejsze 

z nich wyszczególniono w p. II.4, załącznika 2 do wniosku o przeprowadzenie postępowania 

habilitacyjnego.  

Wyniki prowadzonych badań były referowane w ośrodkach naukowych w kraju  

i za granicą ściśle związanych z profilem moich zainteresowań naukowych, m.in. na Harvard 

University, University of Oxford, University of British Columbia w Vancouverze, Graduate 

Institute of International and Development Studies w Genewie, Institute for Foreign Affairs and 

Trade (IFAT) w Budapeszcie, Institute of Economic Sciences w Belgradzie, BRAC University 

w Dhace, University of Calcutta, Yunnan University, Fudan University, University  

of Khartoum, National Chengchi University, Academia Sinica, Chung-Hua Institution for 

Economic Relations, University of Putra Malaysia, Bond University, University of Belgrade, 

Shandong University of Economics and Finance, Uniwersytecie Warszawskim, 

Uniwersytetecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Uniwersytetecie Ekonomicznym  

w Katowicach, Polskiej Akademii Nauk. 

Wzięłam aktywny udział w 96 konferencjach naukowych, w tym 76 międzynarodowych. 

Referaty wygłaszałam na 58 konferencjach, w tym na 40 międzynarodowych. W pozostałych 

przypadkach referat był przedstawiany przez współautora bądź ze względu na przyjętą formułę 

organizacyjną konferencji nie był prezentowany. Ponadto uczestniczyłam na zaproszenie 

organizatorów w 38 konferencjach, w tym 36 międzynarodowych, w charakterze eksperta  

w konferencji typu roundtable, w roli dyskutanta, jako moderator konferencji, bądź też 

organizator czy przewodniczący panelu tematycznego. W wykazie do wniosku  

o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego wyszczególniono poszczególne konferencje 

wraz z podaniem pełnionej w nich roli (p. II.4). Poza wskazanymi już ośrodkami naukowymi 
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brałam udział w konferencjach organizowanych przez m.in.: Eurasia Business and Economics 

Society (EBES), Friends of Europe, International Association for Applied Econometrics, 

International Institute of Development Studies, The Royal Institute of International Affairs,  

The Society for Economic Measurement, American Academy of Arts & Sciences, Polską 

Akademię Nauk oraz Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii 

Nauk, Organizację Narodów Zjednoczonych, Society for Computational Economics, European 

Association of Development Research and Training Institutes, Ministry of Commerce in China, 

United Nations Development Programme, United Nations Research Institute for Social 

Development, The World Bank, The World Trade Organization, European Commission, 

Europe China Research and Advice Network, Klub Rzymski, Polskie Towarzystwo 

Ekonomiczne. 

 

3.4. Współpraca naukowa, doświadczenie naukowe zdobyte za granicą oraz inne 
osiągnięcia 
 

Współpraca naukowa, w szczególności w wymiarze międzynarodowym, zawsze była 

nieodłącznym aspektem mojej kariery naukowej. U jej początków wynikało to w dużej mierze 

z braku ośrodków oraz niewielu naukowców zajmujących się problematyką ekonomii rozwoju  

i rynków wschodnioazjatyckich w uczelni macierzystej. W ówczesnym czasie tworzone były 

dopiero podwaliny poznańskiej szkoły ekonomii rozwoju. W rezultacie już od samego początku 

studiów doktoranckich inicjowałam współpracę naukową jednocześnie w kraju i za granicą. 

Rezultatem tego jest intensywna kooperacja z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą 

zajmującymi się problematyką rozwoju, ekonomią międzynarodową, stosunkami 

międzynarodowymi, a w ujęciu regionalnym przede wszystkim krajami Azji Wschodniej. 

Odzwierciedla to wskazana w p. 3.3 autoreferatu współpraca w ramach realizowanych 

projektów badawczych, udział w konferencjach naukowych, seminariach, debatach, forach, 

szczytach, a także wykłady na zaproszenie uczelni zagranicznych (załącznik 2: p. II.2, II.4, II.6, 

II.7). Brałam też udział w licznych szkoleniach, warsztatach oraz programach 

międzynarodowych (II.6.1).  

Ściśle współpracuję z naukowcami z krajów rozwijających się, w szczególności 

azjatyckich, ale też afrykańskich, z takich ośrodków naukowych, jak Chulalongkorn 

University, Fudan University, National Chengchi University, University of Calcutta, University  

of Khartoum, University of Putra Malaysia, Yunnan University. Prezentacje wyników 

autorskich badań dotyczących przemian na rynkach wschodnioazjatyckich były 
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niejednokrotnie dużym wyzwaniem. Pozwoliło mi to lepiej zrozumieć specyfikę przemian 

zachodzących w Azji Wschodniej oraz poznać punkt widzenia badaczy z tego regionu. 

Zapoznanie się z badaniami i opiniami naukowców pochodzących z tej grupy krajów 

niejednokrotnie pozwalało na łagodzenie diagnozowania rzeczywistości przez paradygmat 

szeroko rozumianego europocentryzmu, otwierając jednocześnie nową perspektywę badawczą 

– poglądy reprezentowane przez przedstawicieli grupy krajów rozwijających się.  

Bardzo ważne miejsce we współpracy naukowej zajmują dyskusje w europejskich 

ośrodkach naukowych, w szczególności podczas seminariów i konferencji Komitetu Prognoz 

„Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, cyklicznych konferencji poświęconych regionowi 

Azji i Pacyfiku na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Azji Południowo- 

-Wschodniej na Oxford University, a także organizowanych przez Friends of Europe  

w Brukseli, Królewski Instytut Stosunków Międzynarodowych w Londynie, Instytut 

Stosunków Międzynarodowych, a obecnie Katedrę Studiów Regionalnych i Globalnych, 

Uniwersytetu Warszawskiego oraz przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.  

Nieocenione znaczenie dla mojego rozwoju naukowego miały staże zagraniczne, 

zwłaszcza dwa roczne pobyty badawcze obfitujące w liczne seminaria, konferencje, warsztaty, 

dyskusje dotyczące metod badawczych i dydaktycznych oraz planowanie wspólnych badań  

w zespołach międzynarodowych. Pierwszy z nich miał miejsce w ośrodku europejskim – Center 

for Asian Studies, Graduate Institute for International and Development Studies w Genewie. 

Drugi pobyt naukowy w charakterze research fellow odbyłam w ośrodku amerykańskim dzięki 

otrzymanemu stypendium Kennedy School of Government Uniwersytetu Harvarda na udział  

w rocznym programie badawczym, podczas którego realizowałam projekt pt. „Development 

experiences of East Asian countries with implications for developing countries in Sub-Saharan 

Africa” zakończony otrzymaniem dyplomu. Po uzyskaniu stopnia doktora nauk 

ekonomicznych odbyłam łącznie 24 staże zagraniczne, które wyszczególniono w p. II.6.2 

załącznika 2 oraz zestawiono w tabeli 2. Poza wymienionymi ośrodkami miały one miejsce  

w m.in.: London School of Oriental and African Studies, University of London, Londyn, 

Wielka Brytania; National Chengchi University, Taipei, Tajwan; University of Khartoum, 

Chartum, Sudan; University of Calcutta, Kalkuta, Indie; Chulalongkorn University, Bangkok, 

Tajlandia; China Center for Comparative Politics & Economics, Pekin; Guizhou University  

of Finance and Economics, Guiyang, Chiny. Staże zagraniczne pozwoliły na weryfikację stanu 

wiedzy moich zainteresowań badawczych, dalszy rozwój umiejętności i kompetencji 

naukowych, analitycznych i dydaktycznych oraz stały się początkiem kolejnego etapu pracy 

naukowej. 



 53 

Tabela 2 
Zestawienie staży zagranicznych oraz innych pobytów naukowych, badawczych i szkoleniowych 
po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych 
 

Rodzaj pobytu Charakter 
uczestnictwa 

Okres pobytu Kraj 
 

Instytucja goszcząca 

Pobyty długookresowe, min. roczne 
Staż naukowo- 
-badawczy 

senior 
scholar 

01.09.2020-
obecnie 

Chiny Central South University, School  
of International Education  
(tryb hybrydowy) 

Staż naukowo- 
-badawczy 

research 
fellow 

01.08.2013-
31.07.2014 

USA Harvard University, Kennedy 
School of Government 

Staż naukowo- 
-badawczy 

research 
fellow, 
visiting 
research 
fellow 

01.10.2011-
31.10.2012 

Szwajcaria Graduate Institute of International 
and Development Studies/Institut 
de Hautes Etudes Internationales  
et du Développement, Centre  
for Asian Studies 

Pobyty min. miesięczne 
Staż naukowo- 
-badawczy 

visiting 
professor 

29.04-21.06.2019 Chiny Guizhou University of Finance  
and Economics, The International 
School 

Pobyty min. tygodniowe 
Pobyt naukowo- 
-badawczy  
i szkoleniowy 

visiting 
professor 

06-19.02.2019 USA Harvard University, Kennedy 
School of Government 

Pobyt naukowo- 
-badawczy 

visiting 
professor 

26.01-06.02.2018 USA Harvard University, Kennedy 
School of Government 

Pobyt badawczo- 
-szkoleniowy 

visiting 
professor 

16-25.09.2015 Chiny Central Compilation & Translation 
Bureau 

Pobyt badawczo- 
-szkoleniowy 

visiting 
professor 

12-22.03.2015 Kamerun „The 2015 Cameroon Trek  
at Harvard University,  
John F. Kennedy School of 
Government & Harvard Business 
School” 

Pobyt naukowo- 
-badawczy 

visiting 
professor 

07-16.10.2014 Chiny China Center for Comparative 
Politics & Economics 

Pobyt naukowo- 
-badawczy 

visiting 
professor 

27.05-04.06.2012 Tajlandia Chulalongkorn University 

Pobyt naukowo- 
-badawczy 

visiting 
professor 

01-10.02.2012 Tajlandia Chulalongkorn University; ASEAN 
Affairs Magazine Economic 
Inteligence Unit 

Pobyt naukowo- 
-badawczy 

visiting 
professor 

18.12.2010-
07.01.2011 

Sudan University of Khartoum, Faculty  
of Economics and Social Sciences 

Pobyt naukowo- 
-badawczy 

visiting 
professor 

29.08-17.09.2010 Tajwan National Chengchi University, 
Institute of International Relations 

Pobyt szkoleniowy visiting 
professor 

07-14.02.2010 Wielka 
Brytania 

University of London, London 
School of Oriental and African 
Studies 

Pobyt szkoleniowy visiting 
professor 

15-22.07.2009 Wielka 
Brytania 

University of London, London 
School of Oriental and African 
Studies 

Pobyt naukowo- 
-badawczy 

visiting 
professor 

12-19.05.2009 Słowenia University of Ljubljana, Faculty  
of Economics 

Pobyt naukowo- 
-badawczy 

visiting 
professor 

21-27.04.2009 Hiszpania University of Girona, Faculty  
of Business and Economics 

Pobyt naukowo- 
-badawczy 

visiting 
professor 

22-28.09.2008 Dania Business Academy West 
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Pobyt naukowo- 
-badawczy 

visiting 
professor 

07-14.08.2008 Singapur National University of Singapore  

Pobyty poniżej jednego tygodnia 
Pobyt naukowo- 
-badawczy 

visiting 
professor 

14-18.04.2019 USA Harvard University, Kennedy 
School of Government 

Pobyt szkoleniowy visiting 
professor 

29.08-02.09.2016 Wielka 
Brytania 

Kings College, Imperial College 
Londyn 

Pobyt szkoleniowy visiting 
professor 

10-14.06.2013 Belgia Europe China Research and Advice 
Network 

Pobyt szkoleniowy visiting 
professor 

11-13.02.2012 Indie University of Calcutta 

Pobyt szkoleniowy visiting 
professor 

30.03-01.04.2011 Portugalia Universidade Nova de Lisboa, 
Instituto Portugues de Relacoes 
Internacionais 

Pobyt naukowo- 
-badawczy 

visiting 
professor 

10-13.08.2009 Fidżi University of South Pacific 

Źródło: opracowanie własne (stan na 12.03.2021). 
 

W rezultacie pobytów badawczych i prowadzonej w ich efekcie współpracy zainicjowałam 

prace, których celem była realizacja i kierowanie badaniami naukowymi poprzez 

międzynarodowe projekty badawcze w zespołach międzynarodowych o interdyscyplinarnym 

charakterze. Zaczątek tego został zrobiony zarówno w Center for Asian Studies, Graduate 

Institute for International and Development Studies w Genewie, jak i na Uniwersytecie 

Harvarda oraz miał charakter komplementarny. Kontynuacją działań w tym zakresie był  

m.in. pobyt naukowy w Chinach jesienią 2014 r., podczas którego rozpoczęłam współpracę  

z naukowcami z takich ośrodków, jak Pekin University, Tsinhua University, Development 

Research Center of the State Council of PRC, National Bureau of Statistics of China, China 

Development Research Foundation, China Center for Comparative Politics and Economics, 

China Institute of International Studies, Beijing Foreign Studies University, Chinese Academy 

of Social Scinces w ramach realizowanego wówczas projektu naukowego pt. „Azja Wschodnia 

we współpracy regionalnej i globalnej” oraz projektu mającego być jego kontynuacją,  

a dotyczącego powiązań gospodarczych w obszarze tworzącego się Nowego Szlaku 

Jedwabnego. Projekt badawczy w tym zakresie został złożony w 2015 r. w otwartym konkursie 

międzynarodowym i uzyskał finansowanie Ministry of Foreign Affairs of China w 2016 r.  

W rezultacie utworzono wspomnianą już sieć naukowo-badawczą instytucji naukowych  

z krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz Chin China-CEEC High-Level Academic 

Platform.  

Celem doskonalenia mojego warsztatu badawczego w latach 2008-2016 odbywałam staże 

zagraniczne w ramach programów „Uczenie się przez całe życie” LLP/Erasmus – STT Staff 

Mobility for Training Programme oraz Erasmus Teaching Staff Exchange Programme (pełen 

wykaz w p. II.6.1, załącznik 2). W latach 2009-2010 uczestniczyłam w programie  
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pt. „Nowoczesne techniki analityczne w podnoszeniu jakości kształcenia na studiach 

ekonomicznych” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (POKL 4.1.1./2009), 

podczas którego wzięłam udział w cyklu szkoleń z zakresu wykorzystywania pakietów 

statystyczno-ekonometrycznych i projektu GTAP (Global Trade Analysis Project) pt. „Nowe 

trendy w metodologii nauk ekonomicznych i możliwości ich zastosowania w procesie 

kształcenia studentów”. W 2015 r. uczestniczyłam w dwóch programach szkoleniowo- 

-badawczych tj. „The 2015 Cameroon Trek at Harvard University, John F. Kennedy School  

of Government & Harvard Business School” w Kamerunie oraz „Young and Middle-Aged 

Leaders from Central and Eastern Europe”, Academic Exchange and Study Visit w Chinach. 

W 2016 r. brałam udział w programie szkoleniowym dotyczącym metod badawczych  

pt. „Qualitative Comparative Analysis (QCA) and Fuzzy Sets” oraz „Set-Theoretic Methods 

for the Social Sciences. Quide to Qualitative” organizowanym przez International Political 

Science Association (IPSA) w ramach Światowego Kongresu Nauk Politycznych (24th World 

Congress of Political Science). W latach 2019-2020 uczestniczyłam w dwóch programach 

Harvard Kennedy School Executive Education Program dotyczących metodyki i najnowszych 

kierunków badań w ekonomii rozwoju tj. „A Cutting Edge of Development Thinking” oraz 

„Leading Economic Growth”. W 2019 r. brałam też udział w programie wymiany International 

Scholarly Exchange Curriculum Program, China Scholarship Council w International School 

na Guizhou University of Finance and Economics. Byłam również uczestnikiem szkolenia 

prowadzonego przez Polskie Radio dla osób pracujących głosem pt. „Warsztaty prawidłowej 

emisji i higieny głosu z elementami logopedii i metody psychosymulacji”. Obecnie – od lutego 

2021 r. – uczestniczę w programie szkoleniowym dotyczącym metodyki kwantyfikacji ubóstwa 

pt. „Designing a multidimensional poverty index” organizowanym przez Oxford Poverty and 

Human Development Initiative (OPHI), University of Oxford oraz United Nations 

Development Programme (UNDP). 

Oprócz promocji współpracy międzynarodowej i nauki polskiej za granicą pokłosiem 

prowadzonych badań naukowych i zdobywanego doświadczenia są działania na rzecz 

internacjonalizacji polskiej nauki. Nawiązałam współpracę z licznymi zagranicznymi 

uczelniami i instytutami badawczymi, dzięki czemu podpisano stosowne umowy o kooperacji. 

Trwają prace nad podpisaniem kolejnych porozumień o współpracy. Brałam też aktywny udział  

w licznych konferencjach Działu Badań i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu celem promowania współpracy międzynarodowej oraz wsparcia 

pracowników naukowych chcących ubiegać się o stypendia międzynarodowe. 
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Znaczenie dla prowadzonych badań w wymiarze praktycznym i wdrożeniowym ma 

współpraca z instytucjami publicznymi w kraju i za granicą. Jest ona wyrazem możliwości 

przełożenia moich doświadczeń naukowych i dydaktycznych w wymiarze aplikacyjnym.  

Ważne miejsce zajmowała współpraca z Ministerstwem Gospodarki w latach 2012-2015  

(na zaproszenie wiceminister gospodarki w kontekście ekspansji na rynki azjatyckie, zwłaszcza 

w zakresie kształtowania polityki gospodarczej oraz wypracowania długookresowej strategii 

wobec Chin) oraz z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych dotycząca 

kształtowania relacji gospodarczych na rynkach wschodnioazjatyckich. W ramach tej 

współpracy m.in. prowadziłam konferencję w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej  

w Pekinie w czerwcu 2013 r. z udziałem wiceminister, ambasadora, przedstawicieli licznych 

instytucji państwowych oraz naukowców z polskich i czołowych chińskich instytucji 

badawczych. Byłam ponadto odpowiedzialna za koordynację prac nad raportem dla 

Ministerstwa Gospodarki co do perspektyw rozwoju polskiego eksportu do Chin. Duże 

znaczenie poznawcze ma dla mnie również współpraca z Unią Afrykańską oraz Sekretariatem 

COMESA w kontekście wyciągnięcia wniosków z doświadczeń gospodarek 

wschodnioazjatyckich, w tym stowarzyszenia ASEAN, dla krajów rozwijających się Afryki 

Subsaharyjskiej. Udokumentowanym efektem współpracy w wymiarze aplikacyjnym jest 

trzynaście autorskich ekspertyz i opracowań naukowych wykonanych m.in. dla: Biura 

Ekonomiczno-Kulturowego Tajpej w Warszawie, Komisji Europejskiej, Ministerstwa 

Gospodarki, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Sekretariatu COMESA, 

instytucji państwowych Chin (szczegółowe informacje p. IV.2, załącznik 2). Dwie z ekspertyz 

są efektem współpracy z naukowcami z rodzimych ośrodków naukowych, mianowicie  

z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Uniwersytetu Ekonomicznego  

we Wrocławiu (Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do Chin, 2013) oraz z Polskiej 

Akademii Nauk i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Przewodnik po rynkach 

afrykańskich, 2018). Jedna z ekspertyz jest rezultatem współpracy międzynarodowej w ramach 

sieci badawczej Europe-China Research and Advice Network (Integration in the Pearl River 

Delta and implications for the EU, 2013). 

Uczestniczyłam ponadto w programach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007-2013 współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej, gdzie  

w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego kierowałam implementacją projektów oraz 

określiłam działania mające wpływ na zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności 

przedsiębiorstw, społeczność lokalną, politykę równości oraz środowisko naturalne,  
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a po zakończeniu realizacji koordynowałam prace na rzecz zapewnienia jego trwałości według 

dyrektyw unijnych. 

Zostałam powołana do uczestnictwa w międzynarodowych sieciach badawczych  

i eksperckich oraz konsorcjach międzynarodowych, m.in. Europe-China Research and Advice 

Network, Ergo Group, World Consortium for Research in Confucian Cultures, China-CEEC 

High-Level Academic Platform, Centre for Contemporary India Research and Studies.  

Jestem członkiem następujących międzynarodowych towarzystw naukowych: Eurasia 

Business and Economics Society (EBES), Friends of Europe, International Association for 

Applied Econometrics, The Royal Institute of International Affairs, Chatham House,  

The Society for Economic Measurement, Asia-Pacific CEO Association Worldwide. 

Pozostaję też aktywna w krajowych gremiach badawczych. W 2010 r. zostałam zaproszona 

do projektu „Polska 2050” pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Bronisława Komorowskiego, w efekcie czego powstał raport „Polska 2050”, a w 2012 r. 

zostałam powołana przez prof. dr. hab. Michała Kleibera do grupy badawczej Zespołu Młodych 

Naukowców Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN na kadencję 2012- 

-2015, a od 2015 r. pełniłam funkcję zastępcy przewodniczącego wraz z powołaniem do 

zespołu na kadencję 2015-2018. W ramach zespołu prowadziłam badania dotyczące 

megatrendów przemian gospodarczych. W latach 2012-2015 również aktywnie uczestniczyłam 

w projekcie badawczym „Zagrożenia globalne barierami rozwoju” Polskiej Akademii Nauk, 

Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN oraz Biura Bezpieczeństwa 

Narodowego pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława 

Komorowskiego. W marcu 2015 r. zostałam powołana w skład Komitetu Prognoz „Polska 2000 

Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2015-2018, a w 2019 r. ponownie 

wyznaczono mnie na członka komitetu na kadencję 2019-2022. Prowadzona w ramach 

Komitetu Prognoz działalność ma na celu głównie inicjowanie i organizowanie studiów 

naukowych dotyczących między innymi konieczności modyfikacji współczesnego modelu 

stosunków społecznych, ekonomicznych i politycznych w Europie i na całym świecie oraz 

zmian kulturowych i edukacyjnych.  

 

3.5. Międzynarodowe i krajowe nagrody za działalność naukową, stypendia i wyróżnienia 
 

Rezultatem moich prac naukowo-badawczych, dydaktycznych, popularyzatorskich  

i organizacyjnych są otrzymane nagrody i wyróżnienia, w tym Rektora Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe, międzynarodowe 
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nagrody za artykuły, referaty i wystąpienia na międzynarodowych konferencjach, stypendia 

naukowe. Jako szczególne wyróżnienie i uznanie mojego dorobku naukowego po uzyskaniu 

stopnia doktora nauk ekonomicznych traktuję przyznanie w 2012 r. przez ministra nauki  

i szkolnictwa wyższego stypendium naukowego dla wybitnych młodych naukowców 

prowadzących wysokiej jakości badania i mających imponujący dorobek naukowy. 

Stypendium przyznano na maksymalny okres finansowania, tj. 36 miesięcy na lata 2012-2015. 

Wybrane międzynarodowe i krajowe nagrody i wyróżnienia za działalność naukową 

wyszczególniono poniżej oraz podano w p. II.3 załącznika 2: 

1. 2020 – stypendium rządu Chin, sierpień 2020 – Chinese Government Scholarship, Ministry 

of Education, PR China, China Scholarship Council, EU Chinese Window w ramach 

China-EU High Level People-to-People Dialogue (HPPD); stypendium przyznane na 

pobyt naukowo-badawczy oraz studia na uniwersytecie Central South University na okres 

od września 2020 do lipca 2022. 

2. 2019 – stypendium China Scholarship Council przyznane na pobyt naukowo-badawczy  

w ramach programu International Scholarly Exchange Curriculum Program  

w International School, Guizhou University of Finance and Economics, 29.04-21.06.2019, 

Guiyang, Chiny. 

3. 2018, 2017 – stypendium Open Society Foundation na wyjazdy badawcze i kwerendy 

biblioteczne do Królewskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w Londynie  

(The Royal Institute of International Affairs) oraz na udział w konferencjach London 

Chatham House Conference, czerwiec 2018 i październik 2017. 

4. 2018 – nagroda Kobiety Dekady w Ekonomii Rozwoju, Forum Gospodarcze Kobiet, 

kwiecień 2018, New Delhi, Indie (Women of the Decade in Development Economics, 

Women Economic Forum). 

5. 2017 – nagroda zespołowa JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  

za monografię „Potencjał gospodarczy i możliwości rozwojowe Afryki. Polska 

perspektywa”. 

6. 2016 – nominacja do klasy roku 2017 r. Europejskich Młodych Liderów – European Young 

Leaders (EYL40), Class 2017 przez organizację Friends of Europe, listopad 2016, 

Bruksela. 

7. 2015 – stypendium Central Compilation & Translation Bureau, Chiny na udział  

w szkoleniu i pobycie badawczym pt. „Young and Middle-Aged Leaders from Central and 

Eastern Europe”, Academic Exchange and Study Visit, wrzesień 2015, Chiny. 

8. 2015 – nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego  
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w Poznaniu za monografię „Kraje rozwijające się w gospodarce światowej. Przyczynek do 

ekonomii rozwoju”. 

9. 2013 – stypendium Kennedy School of Government Uniwersytetu Harvarda na udział  

w rocznym programie badawczym w charakterze research fellow w roku akademickim 

2013/2014. 

10. 2013 – wyróżnienie w konkursie „Książka Geopolityczna Roku 2012”, książki  

pt. „Geoekonomia” pod red. E. Haliżaka, kapituła jurorska powołana przez władze 

Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, udział – rozdział autorski pt. „Polityka 

międzynarodowej konkurencyjności.” 

11. 2012 – stypendium naukowe ministra nauki i szkolnictwa wyższego dla wybitnych 

młodych naukowców, prowadzących wysokiej jakości badania i mających imponujący 

dorobek naukowy, stypendium przyznane w maksymalnej wysokości na lata 2012-2015 

oraz na maksymalny okres finansowania, tj. 36 miesięcy. 

12. 2012 – nominowanie do nagrody Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego na najlepszy 

podręcznik akademicki z ekonomii wydany w latach 2009-2011, książki  

pt. „Makroekonomia. Teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej” 

(współautorzy: E. Skawińska, K. Sobiech-Grabka).  

13. 2011 – stypendium na roczny pobyt badawczy w charakterze research fellow i visiting 

research fellow w Centre for Asian Studies, Graduate Institute of International  

and Development Studies, Genewa. 

14. 2010 – stypendium University of Khartoum na pobyt naukowo-badawczy  

w charakterze visiting professor w Faculty of Economics and Social Sciences, University 

of Khartoum, Chartum, Sudan.  

15. 2010 – pierwsza nagroda za najlepszy z zaprezentowanych artykułów („Impact  

of tourism on competitiveness of agrucultural area”, współautor Ł. Nawrot)  

na konferencji The Seventh IIDS International Conference on Development  

(New Series), International Institute for Development Studies, Australia  

& International Institute of Management Sciences, Calcutta, India, „Sustainable 

development in a volatile world economy”. 

16. 2010 – druga nagroda za najlepszy z zaprezentowanych artykułów („Economic  

and social development experience of Southeast Asian Countries of ASEAN in the light  

of contemporary international relations”) na konferencji The Seventh IIDS International 

Conference on Development (New Series), International Institute for Development 

Studies, Australia & International Institute of Management Sciences, Calcutta, India, 
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„Sustainable development in a volatile world economy”. 

17. 2010 – stypendium Ministerstwa Edukacji Tajwanu na pobyt naukowo-badawczy  

w charakterze visiting professor w Institute of International Relations, National Chengchi 

University, Tajpei, Tajwan. 

18. 2010 – nagroda zespołowa I stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Poznaniu za monografię „Szoki technologiczne w gospodarce światowej”. 

19. 2009 – nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Poznaniu za monografię „Determinanty rozwoju gospodarczego państw ASEAN”. 

20. 2009 – nagroda zespołowa II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Poznaniu za Zeszyty Naukowe nr 109 pt. „Procesy integracyjne we współczesnej 

gospodarce światowej”. 

4. Dorobek dydaktyczny i opieka naukowa 
 

Moje badania naukowe znajdują odzwierciedlenie w działalności dydaktycznej i opiece 

naukowej na wszystkich trybach i poziomach studiów – tryb dzienny i zaoczny, studia I, II i III 

stopnia oraz studia podyplomowe. Realizowane od rozpoczęcia studiów doktoranckich zajęcia 

(2003 r.) obejmują wykłady, ćwiczenia i seminaria dyplomowe zarówno w kraju, jak i za 

granicą.  

Na podstawie badań własnych oraz zdobytego doświadczenia zaproponowałam  

i prowadziłam przedmioty autorskie zarówno w języku polskim, jak i angielskim, wraz  

z programami nauczania i sylabusami, które zostały wprowadzone do programu studiów na 

Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Są to:  

- Kraje rozwijające się w gospodarce światowej – przedmiot autorski na I stopniu studiów 

na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Poznaniu wprowadzony w roku akademickim 2008/2009. 

- Stosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku – przedmiot autorski specjalizacyjny 

na II stopniu studiów na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu wprowadzony w roku akademickim 2009/2010. 

- International relations in East Asia and the Pacific – przedmiot autorski specjalizacyjny na 

I stopniu studiów na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu wprowadzony w roku akademickim 2011/2012. 

W ramach nowej specjalności anglojęzycznej International Business na Wydziale 

Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu opracowałam 
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programy nauczania wraz z autorskimi sylabusami do wykładów oraz ćwiczeń  

z następujących przedmiotów: 

- International Economics I – sylabus autorski do przedmiotu na I stopniu studiów na 

Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 

przygotowany wraz z dr Wandą Nowarą, prowadzony od roku akademickiego 2009/2010. 

- International Economics – sylabus autorski do przedmiotu na II stopniu studiów na 

Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 

prowadzony od roku akademickiego 2012/2013. 

Opracowałam też materiały dydaktyczne wraz z autorskim sylabusem do wykładów: 

- International Development Policy – przedmiot autorski na II stopniu studiów na Wydziale 

Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu wprowadzony w roku akademickim 

2017/2018. 

Do wszystkich wymienionych wykładów oraz ćwiczeń została stworzona platforma  

e-learningowa  w systemie moodle do interaktywnego kontaktu ze studentami. 

Prowadziłam ponadto inne przedmioty na I i II stopniu studiów, głównie w trakcie studiów 

doktoranckich, do których opracowałam autorskie sylabusy oraz scenariusze zajęć. Wśród nich 

znalazły się następujące przedmioty: 

- Makroekonomia, 

- Międzynarodowe stosunki gospodarcze, 

- Międzynarodowe stosunki finansowe, 

- Międzynarodowe stosunki polityczne, 

- Podstawy wiedzy o stosunkach międzynarodowych, 

- Współczesne systemy polityczne. 

W 2009 r. zostałam zaproszona przez Zakład Krajów Pozaeuropejskich Polskiej Akademii 

Nauk, a obecnie Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk 

do prowadzenia zajęć w ramach studium podyplomowego „Polityka i kultura w krajach Azji  

i Afryki” w gronie pracowników naukowych z różnych ośrodków w kraju, dyplomatów, 

pracowników ministerstw i urzędów państwowych oraz innych znawców problematyki 

regionów Azji i Afryki. Od roku akademickiego 2009/2010 we wszystkich kolejnych edycjach 

studium prowadziłam następujące wykłady autorskie: 

- Sytuacja gospodarcza i polityczna Malezji na tle państw ASEAN, 

- Kultura i społeczeństwo w Malezji. 

Wiedza praktyczna w odniesieniu do rynków azjatyckich, w szczególności  
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w kontekście kultury organizacji oraz strategii przedsiębiorstw i ich funkcjonowania  

w krajach Azji Wschodniej została wykorzystana w autorskich wykładach prowadzonych, 

począwszy od roku akademickiego 2010/2011, na studiach podyplomowych pt. „Strategia  

i planowanie biznesu” przy Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu:  

- Strategie konkurencji przedsiębiorstw i specyfika ich funkcjonowania na rynkach 

azjatyckich, 

- Strategia a kultura organizacji. 

Brałam również udział w zajęciach w formule Uniwersytetu Trzeciego Wieku w ramach 

Otwartej Wszechnicy Ekonomicznej „Erga omnes” przy Uniwersytecie Ekonomicznym  

w Poznaniu, przygotowując wykład autorski pt. „Nowi liderzy gospodarki światowej – 

azjatyckie tygrysy” oraz w w międzynarodowej szkole letniej organizowanej na Uniwersytecie 

Ekonomicznym w Poznaniu z wykładami pt. „Polish-Thai Relations in The Broader Context  

of East Asian Cooperation and Governance”. 

Dydaktykę krajową uzupełniają wykłady na zaproszenie międzynarodowych ośrodków 

naukowych z Europy, Afryki oraz Azji, w tym: 

- 2019 – International Business – sylabus autorski do przedmiotu na I i II stopniu studiów 

na Guizhou University of Finance and Economics, Guiyang, Chiny, prowadzony w roku 

akademickim 2018/2019. 

- 2018 – University of Calcutta, Kalkuta, Indie, prowadzenie wykładów pt. „Megacities 

as Emerging Actors in International Relations, International Economics and 

International Development – global perspective”. 

- 2018 – BRAC University, Dhaka, Bangladesz, prowadzenie wykładów pt. „The Rise  

of Megacities. Challenges, Opportunities and Unique Characteristics”. 

- 2015 – Shandong University of Economics and Finance, Jinan, Chiny, prowadzenie 

wykładów pt. „Poland in CEE cooperation with China within the context of One Belt, 

One Road”. 

- 2012 – Graduate Institute of International and Development Studies, Institut de Hautes 

Etudes Internationales et du Développement, Genewa, Szwajcaria, prowadzenie 

wykładów pt. „ASEAN and a changing pattern of East Asian Cooperation  

and Governance”. 

- 2011 – University of Khartoum, Chartum, Sudan, prowadzenie wykładów  

pt. „The Pattern of Economic Growth and Development of ASEAN Countries  

with Implications for Developing Countries in Africa”. 
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- 2010 – National Chengchi University, Tajpei, Tajwan, prowadzenie wykładów  

pt. „The Challenges of Economic Development of the Southeast Asian Countries  

of ASEAN in Contemporary International Relations”. 

- 2009 – University of Ljubljana, Lublana, Słowenia, prowadzenie wykładów  

pt. „Contemporary Economic International Relations and Foreign Policies of South East 

Asian Countries”. 

- 2009 – University of Girona, Girona, Hiszpania, prowadzenie wykładów  

pt. „Challenges and Responses from ASEAN and East Asia in the Face of Economic  

and Financial Crisis: Past, Present and the Future”. 

- 2008 – Business Academy West, Esbjerg, Dania, prowadzenie wykładów  

pt. „International Relations in South East Asia”. 

Jestem współautorką dwóch wydań podręcznika akademickiego, tj.:  

- Skawińska E., K. Sobiech-Grabka, K.A. Nawrot (2011), Makroekonomia. Teoretyczne  

i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,  

wyd. II zmienione, Warszawa, ss. 316.  

- Skawińska E., K. Sobiech, K.A. Nawrot (2008), Makroekonomia. Teoretyczne  

i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 

Warszawa, ss. 304. 

Książki spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem w środowisku naukowym, czego 

wyrazem są opublikowane recenzje m.in. prof. dr. hab. Witolda Kwaśnickiego (Ekonomista 

2/2008) oraz prof. dr hab. Kamili Wilczyńskiej (Przegląd Mleczarski 4/2008).  

Nie mniej istotny był odbiór wymieniowych publikacji przez studentów, w rezultacie czego 

książka została uznana za bestseller Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego. Wpłynęło to na 

decyzję o kolejnym jej wydaniu w zmienionej formule.  

Jestem autorką trzech podrozdziałów w podręczniku akademickim „Kompendium wiedzy 

o organizacjach międzynarodowych” (red. E. Łaźniewska, P. Deszczyński, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 344-373) oraz rozdziału w podręczniku „Wstęp do 

makroekonomii” (E. Skawińska, K. Sobiech, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 

2010, s. 67-78). 

Od 2007 r. wypromowałam siedemdziesięciu pięciu dyplomantów na poziomie licencjatu 

oraz zrecenzowałam trzydzieści dziewięć prac licencjackich. Prace pod moim kierunkiem są 

pisane zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Tematyka seminariów w ofercie na 
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studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia obejmuje „Międzynarodowe stosunki 

gospodarcze” oraz „Międzynarodowe stosunki gospodarcze w regionie Azji i Pacyfiku”. 

Pełniłam ponadto funkcję promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim pod 

kierunkiem prof. dr. hab. Tomasza Rynarzewskiego prowadzonym na Wydziale Gospodarki 

Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Przewód został zakończony 

obroną w marcu 2014 r., a rozprawa doktorska autorstwa Yaniny Sialitskaya, „»Klątwa 

bogactwa« a polityka gospodarcza państwa” uzyskała wyróżnienie decyzją Rady Wydziału 

Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz w III Edycji 

Ogólnopolskiego Konkursu im. Profesora Wacława Wilczyńskiego na najlepszą pracę 

doktorską z zakresu teorii ekonomii, a także otrzymała nagrodę  Narodowego Banku Polskiego. 

Od 2019 r. sprawuję opiekę naukową w charakterze promotora pomocniczego  

mgr. Bartosza Skwary w rozprawie „Pomoc rozwojowa Holandii w latach 2005-2018”,  

w przewodzie doktorskim pod kierunkiem prof. dr. hab. Przemysława Deszczyńskiego 

prowadzonym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. 

5. Dorobek w zakresie popularyzacji nauki, działalności eksperckiej, organizacyjnej 
i recenzenckiej 
 

Troska o studentów, umiejętność budowania relacji ze studentami oraz przekazywana pasja 

do regionu Azji i Pacyfiku zaowocowała zainicjowaniem oraz założeniem w 2010 r. 

Studenckiego Koła Naukowego Stosunków Międzynarodowych w Rejonie Azji i Pacyfiku  

„Go East” przy Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu. Od początku działalności Koła zorganizowano pod moją opieką 

naukową liczne konferencje i seminaria naukowe o zasięgu krajowym i międzynarodowym, 

odczyty, wykłady otwarte, warsztaty i inne spotkania poświęcone tematyce i promocji regionu 

Azji i Pacyfiku z wybitnymi znawcami regionu – naukowcami, przedstawicielami organizacji 

pozarządowych, przedstawicielami administracji publicznej, ambasadorami, przedsiębiorcami 

(p. III.3, załącznik 2). Brałam też udział w pracach rad naukowych oraz komitetów 

organizacyjnych konferencji krajowych i międzynarodowych, również im przewodnicząc  

(p. II.5, załącznik 2). Wielokrotnie sprawowałam opiekę nad gośćmi zagranicznymi 

wizytującymi Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, a także byłam odpowiedzialna za 

wszelkie sprawy związane z organizacją ich przyjazdu i pobytu. Moja działalność sprowadza 

się nie tylko do popularyzacji nauki, ale też kultury i sztuki, co znajduje wyraz  

w zorganizowanych wystawach, pokazach sztuki, projekcjach filmów, zdjęć czy spotkaniach 

kulinarnych przybliżających kultury Wschodu i Zachodu. Ponadto, aktywnie wspieram 
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studentów – w ich pierwszych krokach działalności publikacyjnej, czego dowodem są prace 

m.in. w serii „Debiuty ekonomiczne” wydawanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu oraz materiałach konferencyjnych i zeszytach naukowych innych 

uczelni.  

W wymiarze popularyzacji nauki współpracuję z organizacjami o zasięgu krajowym  

i międzynarodowym, w tym z organizacjami studenckimi aktywnie wspierając ich działania  

w konferencjach i festiwalach nauki i sztuki, spotkaniach tematycznych, m.in. wygłaszam 

wykłady, referaty i prelekcje bądź zajmuję się ich organizacją (p. III.3, załącznik 2).  

Udzielałam wywiadów, brałam udział w programach telewizyjnych oraz nagraniach 

podcastów komentując bieżące wydarzenia gospodarcze w regionie Azji Wschodniej i dzieląc 

się wynikami swoich badań dotyczących rozwoju gospodarczego poszczególnych krajów oraz 

ich relacji z Unią Europejską, w szczególności z Polską, m.in. dla Al Jazeera, ASEAN TV, 

CCTV America, China Daily, Der Spiegel, Economic Daily, Institute for Foreign Affairs and 

Trade (IFAT), Lanzhou TV, TVP. 

Moje badania naukowe znajdują też odzwierciedlenie w prasie popularnonaukowej w kraju 

i za granicą, m.in. w takich czasopismach jak Sprawy Nauki, China Daily, European Business 

Review, Europe’s World, ASEAN Affairs.  

W zakresie pracy organizacyjnej jako reprezentant Wydziału Gospodarki 

Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w latach 2007-2008 brałam 

udział w tworzeniu ram programowych praktyk zagranicznych realizowanych w ramach 

programu Erasmus. W latach 2008-2009 zostałam członkiem Uczelnianej Komisji 

Rekrutacyjnej Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Poznaniu, a w latach 2011-2012 pełniłam funkcję sekretarza Komisji. Uczestniczyłam też  

w pracach Zespołu Egzaminacyjnego na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy przygotowywaniu pytań kierunkowych do 

testów kwalifikacyjnych na studia stacjonarne II stopnia (2009-2010). W trosce o jak najwyższą 

jakość procesu kształcenia w latach 2012-2019 uczestniczyłam w pracach Komisji ds. Jakości 

Kształcenia na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Poznaniu. W 2011 r. Dziekan Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu wskazał mnie do opracowania ram programowych specjalności 

azjatyckiej planowanej do uruchomienia na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej. W latach 

2011-2012 byłam koordynatorem we współpracy z naukowcami Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu prac nad tworzeniem unikatowego programu kształcenia łączącego 

wymiar gospodarczy i kulturowy rynków azjatyckich, będąc odpowiedzialną za merytoryczne 
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przygotowanie programu studiów. Byłam też członkiem zespołu do utworzenia Centrum Euro-

-Afrykanistyki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. 

Zostałam powołana do korpusu recenzentów projektów badawczych Ministerstwa Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Nauki, wykonując recenzje projektów  

o finansowanie badań. W kontekście realizowanych projektów badawczych współpracuję 

również z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, dokonując oceny projektów 

badawczych. W latach 2015-2016 brałam udział w pracach zespołu eksperckiego Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego oceniającego czasopisma naukowe pod kierownictwem  

prof. dr. hab. Jerzego Wilkina (p. II.10, załącznik 2).  

Pełnię funkcję recenzenta w następujących czasopismach i wydawnictwach o zasięgu 

krajowym i międzynarodowym: Economic Modelling (Elsevier), World Scientific Publishing, 

Institute of International Politics and Economics (Belgrade), Regulation and Governance 

(Wiley and Sons), Optimum. Studia Ekonomiczne, Studia i Prace (Kwartalnik Kolegium 

Ekonomiczno-Społecznego SGH), Working Papers Wydziału Gospodarki Międzynarodowej, 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 

Economics and Sociology, Stosunki Międzynarodowe – International Relations (Uniwersytet 

Warszawski), Przyszłość. Świat-Europa-Polska/Future: World, Europe, Poland (Biuletyn 

Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk), Acta Asiatica 

Varsoviensia (Institute of Mediterranean and Oriental Cultures, Polish Academy of Sciences), 

The Quarterly Journal of Research & Reading in Economics (p. II.9, załącznik 2).  

W 2015 r. zostałam zastępcą redaktora naczelnego wydawnictw Komitetu Prognoz „Polska 

2000 Plus” przy Prezydium PAN oraz członkiem zespołu redakcyjnego Biuletynu Komitetu 

Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Od 2015 r. jestem 

członkiem Rady Naukowej czasopisma IDEES, International Multidisciplinary Research 

Journal, a od 2020 r. członkiem Komitetu Radakcyjnego oraz międzynarodowego zespołu 

recenzentów Institute of International Politics and Economics w Belgradzie. 

Jestem aktywnie zaangażowana w działalność charytatywną, w szczególności  

w kontekście wsparcia dzieci i kobiet w krajach rozwijających się Azji Wschodniej i Afryki 

Subsaharyjskiej.  
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6. Podsumowanie  
 

Podsumowując mój dorobek naukowy oraz pozostałe osiągnięcia za najistotniejsze 

postrzegam: 

- wkład w rozwój nauki i tworzenie zasobów wiedzy, 

- doświadczenie w inicjowaniu badań naukowych oraz w kierowaniu zespołami 

badawczymi realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów, 

- doświadczenie w kierowaniu pracami badawczymi w wymiarze międzynarodowym, 

- doświadczenie we współpracy naukowej i badawczej zdobyte w międzynarodowych 

konsorcjach i sieciach badawczych oraz zagranicznych instytucjach naukowych, 

zwłaszcza w rezultacie dwóch rocznych staży zagranicznych w Center for Asian Studies, 

Graduate Institute for International and Development Studies w Genewie oraz  

J.F. Kennedy School of Government na Uniwersytecie Harvarda. Podczas rocznego pobytu 

w J.F. Kennedy School of Government prowadziłam prace naukowe w ramach 

realizowanego programu zakończone uzyskaniem dyplomu (w załączeniu do dokumentacji 

o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego), 

- ciągłe doskonalenie warsztatu naukowego poprzez odbywane szkolenia, warsztaty, 

kwerendy biblioteczne, znajdujące odzwierciedlenie w prowadzeniu badań naukowych  

z wykorzystaniem szerokiego spektrum metod badawczych, 

- wpływ na umiędzynarodowienie polskiej nauki, w szczególności sfinalizowane umowy  

o międzynarodowej współpracy międzyuczelnianej oraz działania na rzecz utworzenia 

pierwszej sieci badawczej instytucji naukowych z krajów Europy Środkowo-Wschodniej 

oraz Chin China-CEEC High-Level Academic Platform mającej na celu zacieśnianie 

współpracy naukowo-badawczej między instytucjami naukowymi i akademickimi  

z tworzących je krajów, 

- osiągnięcia dydaktyczne w przygotowaniu nowatorskich, oryginalnych i autorskich 

przedmiotów dotyczących problematyki krajów rozwijających się oraz gospodarek 

wschodnioazjatyckich dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej i empirycznej, 

- osiągnięcia w opiece naukowej, szczególnie w charakterze promotora pomocniczego  

w dwóch przewodach doktorskich, w tym w jednym zamkniętym przewodzie doktorskim 

zakończonym wyróżnieniami rozprawy doktorskiej, jak również w opiece nad studentami 

oraz w zainicjowaniu, założeniu i aktywnej działalności Studenckiego Koła Naukowego 

Stosunków Międzynarodowych w Rejonie Azji i Pacyfiku „Go East” przy Katedrze 
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Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Poznaniu, 

- przełożenie aplikacyjne prowadzonych badań poprzez oddziaływanie na procesy 

decyzyjne oraz kształtowanie polityki gospodarczej zwłaszcza w kontekście relacji  

z regionem Azji Wschodniej oraz Afryki, w tym z poszczególnymi krajami, organizacjami, 

jak również w wymiarze międzyregionalnym,  

- wpływ na kształtowanie strategii polskich przedsiębiorstw w stymulowaniu ekspansji na 

rynki wschodzące – wschodnioazjatyckie, jak również afrykańskie w kontekście przemian 

we współczesnej gospodarce światowej, 

- uznanie działalności i osiągnięć naukowych poprzez otrzymane międzynarodowe  

i krajowe stypendia, wyróżnienia i nagrody, w szczególności nagrodę ministra nauki  

i szkolnictwa wyższego dla wybitnych młodych naukowców przyznaną na lata 2012-2015, 

nominację European Young Leaders (EYL40) otrzymaną w 2016 r. oraz nagrodę Women 

of the Decade in Development Economics, którą zostałam uhonorowana w 2018 r. 

Zestawienie ilościowe dorobku pozapublikacyjnego przedstawiono w tabeli 3,  

a szczegółowe informacje na temat całego dorobku i osiągnięć naukowych znajdują się  

w wykazie dorobku habilitacyjnego, stanowiącym załącznik 2 do wniosku o przeprowadzenie 

postępowania habilitacyjnego.  

Na podstawie przedstawionej dokumentacji wnoszę o ocenę mojego dorobku i osiągnięć 

naukowych oraz decyzję, czy na podstawie przedstawionej dokumentacji kwalifikuję się  

na samodzielnego pracownika naukowego zgodnie z art. 219 ust. 1. pkt. 2 Ustawy. 

 
Tabela 3 
Zestawienie dorobku pozapublikacyjnego po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych  

 

Wybrane kategorie dorobku naukowego Liczba  
 

Kierownictwo projektów badawczych finansowanych w drodze konkursów krajowych 
(MNiSW, NCN) 

2 

Kierownictwo międzynarodowych projektów badawczych finansowanych w drodze 
konkursów zagranicznych bądź kierowanie badaniami takiego projektu badawczego  
ze strony polskiej 

1 

Kierownictwo projektów badawczych w ramach badań własnych finansowanych  
ze środków MNiSW 

3 

Projekty badawcze krajowe – udział w pracach zespołów badawczych realizujących 
projekty finansowane w drodze konkursów krajowych (MNiSW, NCN) 

4 

Projekty badawcze międzynarodowe – udział w pracach zespołów badawczych 
realizujących projekty finansowane w drodze konkursów zagranicznych 

5 

Udział w innych projektach naukowych realizowanych w kraju przez 
międzyuczelniane zespoły badawcze  

5 

Udział w projektach badań statutowych uczelni finansowanych ze środków MNiSW 1 
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Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach i towarzystwach 
naukowych 

12 

Udział w międzynarodowych konsorcjach i sieciach badawczych  5 
Uczestnictwo w radach naukowych i komitetach instytucji naukowych  4 
Uczestnictwo z zespołach eksperckich i konkursowych 8 
Uczestnictwo w pracach rad naukowych i komitetów organizacyjnych konferencji 
naukowych 

19 

Referaty na konferencjach międzynarodowych  40 
Referaty na konferencjach krajowych 18 
Wystąpienie w panelu konferencji międzynarodowej typu roundtable 36 
Wystąpienie w panelu konferencji krajowej typu roundtable 2 
Przewodnictwo panelu konferencji międzynarodowej 6 
Referaty plenarne na konferencjach międzynarodowych wygłoszone na zaproszenie 29 
Referaty plenarne na konferencjach krajowych wygłoszone na zaproszenie 12 
Wykłady na zaproszenie zagranicznych instytucji naukowych oraz administracyjnych  
i przemysłowych 

10 

Członkostwo w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism 3 
Recenzje w ramach peer review czasopism naukowych 25 
Recenzje wniosku o projekt badawczy dla MNiSW, NCN lub NCBiR 4 
Recenzje eksperckie czasopism naukowych 300 
Udział w zespołach oceniających wnioski o finansowanie badań, wnioski o przyznanie 
nagród naukowych, wnioski w innych konkursach mających charakter naukowy  
lub dydaktyczny 

6 

Nagrody i wyróżnienia przyznane w Polsce 8 
Nagrody i wyróżnienia przyznane za granicą 12 
Ekspertyzy dla władz ustawodawczych i wykonawczych RP 2 
Ekspertyzy i opracowania naukowe przygotowane dla przedsiębiorców, organizacji 
gospodarczych, instytucji państwowych i samorządowych, zagranicznych  
lub krajowych 

13 

Staże naukowe w zagranicznych instytucjach naukowych (minimum roczne) 2 
Krótkookresowe staże w zagranicznych instytucjach naukowych  22 
Uczestnictwo w programach europejskich lub innych programach międzynarodowych 15 
Udział w międzynarodowych zespołach badawczych, realizujących inne projekty  3 

Źródło: opracowanie własne (stan na dzień 12.03.2021). 
 


