
POPULARNONAUKOWE STRESZCZENIE PROJEKTU 

Szeroko rozumiana Azja Wschodnia, w tym Północno-Wschodnia odgrywa kluczową rolę w systemie 

regionalnym (Azji i Pacyfiku) i globalnym. Instytucjonalizacja procesów integracyjnych następuje w 

systemie Azji i Pacyfiku (APEC, TPP), jak również Azji Wschodniej (ASEAN, ASEAN+3, Szczyt Azji 

Wschodniej). Stąd brak zinstytucjonalizowanych struktur współpracy w Azji Północno-Wschodniej 

wydaje się nietypowy, biorąc pod uwagę różne wyjaśnienia teoretyczne i wstępne wyniki badań 

jakościowych. Zmiana tej sytuacji może nastąpić dzięki stworzonemu w 2008 roku z inicjatywy Korei 

Południowej i zinstytucjonalizowanemu częściowo przez utworzenie roku Sekretariatu Współpracy 

Trójstronnej Szczytowi Trójstronnemu (Chiny-Japonia-Korea Południowa). Celem projektu jest analiza 

czynników sprzyjających i utrudniających integrację w Azji Północno-Wschodniej w oparciu o teorie 

integracji regionalnej, teorię regionalnego kompleksu bezpieczeństwa, w oparciu o trzy poziomy 

analizy.  

 

Podstawowym celem proponowanego projektu badawczego jest zbadanie możliwości stworzenia w 

Wspólnoty Północnoazjatyckiej (jako reżimu bądź organizacji międzynarodowej) w oparciu o Szczyt 

Trójstronny (Chiny-Japonia-Korea) zainicjowany w 2008 roku (a zinstytucjonalizowany w pewnym stopniu 

przez utworzenie Sekretariatu Współpracy Trójstronnej – Trilateral Cooperation Secretariat w Seulu w 2011 

roku). Analizie zostaną więc poddane czynniki sprzyjające rozwojowi procesów integracyjnych oraz 

czynniki procesy te hamujące. Analiza zostanie przeprowadzona przy pomocy metod mieszanych. 

Metodologia ta została wybrana ze względu na złożoność zagadnienia. Podejście to jest relatywnie rzadko 

stosowane w nauce o stosunkach międzynarodowych, posiada jednak zdecydowanie wyższy potencjał 

wyjaśniający niż metody ilościowe, czy jakościowe osobno. Metodologię mieszaną należy też odróżnić od 

podejścia wielo-metodycznego/multi-metodycznego (multi-method approach), gdzie w ramach 

poszczególnych etapów badawczych nie następuje integracja metodologii. Główna hipoteza badawcza 

stawiana w projekcie brzmi: Transnarodowe i ponadnarodowe czynniki wspierają integrację w regionie 

Azji Wschodniej, podczas gdy czynniki międzynarodowe (międzypaństwowe) tę integrację utrudniają. 

 

Dalsze studia nad Azją Północno-Wschodnią, kluczowym elementem systemu regionalnego i 

globalnego pozwolą nam lepiej zrozumieć złożoność interakcji regionalnych, które trudno wyjaśnić w 

oparciu tylko o wybraną metodologię (ilościową lub jakościową). Ważnym elementem projektu jest 

zbudowanie unikalnego warsztatu badawczego, polegającego na rozwoju i zastosowaniu w nauce o 

stosunkach międzynarodowych metodologii mieszanej. Rozwój tej metodologii w polskiej nauce w zakresie 

SM może przyczynić się do podniesienia poziomu badań w Polsce i na świecie, dzięki tworzeniu nowych 

schematów analitycznych, integrowanie istniejących, jak również zwiększy ich potencjał wyjaśniający i 

prognostyczny. Ze względu na rolę Azji Północno-Wschodniej w regionie i systemie globalnym, większe 

zrozumienie procesów w niej zachodzących jest kluczowe dla prowadzenia właściwej polityki wobec 

regionu (jest to również istotne ze względu na rolę Chin, Japonii, czy Korei jako partnerów handlowych 

Polski). Dalsze zaangażowanie w region jest istotne również ze względów na rozwijane połączenia 

instytucjonalne (pośrednie członkostwo Polski w ASEAN Regional Forum, członkostwo w ASEM). 

Proponowane badania pomogą w dalszym zrozumieniu Azji Północno-Wschodniej. Wiedza ta może być 

interesująca dla polskich instytucji rządowych (MSZ, Ministerstwo Gospodarki, PAIIZ), jak i podmiotom 

gospodarczym. Wiedza ta może pomóc w kształtowaniu polityki UE wobec regionu. 
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