
1.  Cel prowadzonych badań/hipoteza badawcza 

 

Celem głównym projektu jest ocena wpływu gospodarki chińskiej na powiązania 

produkcyjne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW) i możliwości współpracy 

ekonomicznej gospodarek EŚW z Chinami, a w rezultacie identyfikacja branż w państwach EŚW i 

Chinach o wysokim potencjale oraz możliwościach wzrostu w wyniku współpracy. W ramach 

głównego celu badawczego znajduje się identyfikacja powiązań produkcyjnych między krajami EŚW 

a Chinami, w tym poszukiwanie synergii i korzyści ich wykorzystania pomiędzy badanymi 

gospodarkami. Problem badawczy staje się bardzo aktualny biorąc pod uwagę ogłoszoną ostatnio 

przez Chiny koncepcję odnowy „Jedwabnego Szlaku”, która będzie sprzyjała rozwojowi powiązań 

gospodarczych pomiędzy Chinami a krajami EŚW. 

Za obszar badawczy przyjęto dziesięć państw regionu EŚW (Bułgarię, Czechy, Estonię, 

Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię oraz Węgry) oraz Chiny. Chociaż region EŚW w 

szerokim ujęciu geograficznym obejmuje także państwa bałkańskie, które nie są członkami UE, oraz 

kraje należące do WNP, jednak w projekcie za kluczowy czynnik wyróżniający omawiane kraje 

przyjęto zakończoną sukcesem akcesję do UE w latach 2004-2007. 

Weryfikacji poddano następującą hipotezę: wraz z rosnącą rolą Chin w globalnych 

łańcuchach wartości, spada pozycja konkurencyjna krajów EŚW w międzynarodowych sieciach 

produkcyjnych. W tym kontekście pojawiają się dwa szczegółowe pytania badawcze: jak powinny 

kształtować relacje ekonomiczne państwa EŚW, a szczególnie Polska z  Chinami oraz jakie 

działania powinny zostać podjęte w obliczu rosnącej współzależności między rynkiem chińskim a 

rynkami EŚW, celem wykorzystania wzajemnych potencjałów gospodarczych. 

 

2. Zastosowana metoda badawcza 

 

Podejmowany w projekcie badawczym problem, przyjęta misja i cele, jak również, co nie 

mniej ważne, sam charakter powiązań produkcyjnych między analizowanymi krajami zadecydowały o 

wyborze metodyki badań. Do zrealizowania przedstawionych celów badawczych zamierza się 

wykorzystać metodę komparatywnej analizy gospodarek EŚW i Chin. Pozwoli ona na 

identyfikację branż, w ramach których kraje EŚW mogą podjąć skuteczną walkę konkurencyjną z 

Chinami. Analiza porównawcza zostanie uzupełniona metodami statystyki opisowej (w 

szczególności analizą szeregów czasowych, m. in. badaniem struktury i dynamiki oraz dekompozycji 

szeregów czasowych, miarami rozkładu, w tym miarami średnimi, miarami zróżnicowania, miarami 

koncentracji) oraz metodami ekonometrycznymi (np. badaniem powiązań między krajami w 

odniesieniu do globalnych łańcuchów wartości z wykorzystaniem światowych tablic przepływów 

międzygałęziowych, zgodnie z metodyką zaproponowaną przez ekspertów NBER). 

 

3. Wpływ spodziewanych rezultatów na rozwój nauki, cywilizacji, społeczeństwa 

 

Podejmowane w projekcie badania pozwolą na pogłębienie wiedzy na temat współpracy 

ekonomicznej krajów EŚW z Chinami, jak i jej upowszechnienie w postaci opracowań eksperckich w 

odniesieniu do możliwości i barier współpracy gospodarczej pomiędzy analizowanymi państwami, ze 

szczególnym uwzględnieniem Polski. Stanowiłoby to praktyczne kompendium wiedzy dla 

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

EŚW, a w rezultacie byłoby podstawą dla wypracowania skutecznych działań i strategii w celu 

wykorzystania wzajemnych potencjałów gospodarczych. Taka praca byłaby pozycją unikatową nie 

tylko w polskiej literaturze naukowej, ale i zagranicznej, przydatną dla polityków, praktyków 

gospodarczych, ale co nie mniej istotne studentów stosunków międzynarodowych, zainteresowanych 

tą tematyką. Efekty projektu mogą przyczynić się więc nie tylko do rozwoju nauki, ale również zostać 

wykorzystane w procesie kształtowania polityki gospodarczej i mieć przełożenie na wymiar mikro i 

makroekonomiczny polskiej gospodarki oraz pozostałych gospodarek EŚW. 
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