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Cel projektu: celem projektu jest odpowiedź na pytanie czy regionalne umowy handlowe (regional trade
agreements, dalej: RTA) odpowiadają na wyzwania związane z gospodarką cyfrową i czy tworzą one nowy
paradygmat w międzynarodowych stosunkach gospodarczych w czasach gospodarki opartej na danych.
Proponowany projekt jest podzielony na dwie części. Pierwsza część jest skoncentrowana na zagadnieniach relacji
między międzynarodowym prawem gospodarczym a gospodarką cyfrową, natomiast druga część na szczegółowych
zagadnieniach dotyczących konkretnych rozdziałów w RTA. W pierwszej części projekt jest skupiony na
międzynarodowym prawie gospodarczym i jego rozwoju w czasie cyfrowej transformacji: jak państwa i
organizacje integracyjne (np. UE) reagują na rosnącą władzę cyfrowych korporacji? Czy dwustronne i regionalne
umowy wpłyną na umowę wielostronną, która może zostać przyjęte, czy pozostaną regulacjami partykularnymi?
Czy wspierają one wytwarzanie zunifikowanych standardów dotyczących cyfrowej gospodarki i jej regulacji?
Druga część badania w projekcie pozwoli zagłębić się w szczegółowe problemy badawcze dotyczące rozdziałów i
postanowień w RTA, które odnoszą się do e-handlu, ochrony danych osobowych i swobodnego przepływu danych.
Opis badań: badanie jest oparte na kombinacji różnych podejść metodologicznych. Po pierwsze, niezbędne jest
zweryfikowanie jakie bariery dla rozwoju e-handlu. Przygotowane zostanie ono w oparciu o pogłębiony przegląd
literatury. Po drugie, zidentyfikowane zostaną odpowiednie rozdziały i normy w umowach handlowych regulujące
kwestie objęte badaniem. Proces ten będzie wsparty użyciem narzędzi eksploracji tekstu (text mining): w oparciu o
bazę UNCTAD ToTA oraz identyfikację odpowiednich umów przez zespół badawczy, przeprowadzona zostanie
analiza korpusu tekstów. Analiza zidentyfikowanych umów handlowych będzie oparta zarówno na tradycyjnym
podejściu analizy prawnej (formalna i dogmatyczna analiza prawna), porównawczych studiach różnych modeli
regulacyjnych używanych w odniesieniu do gospodarki cyfrowej (analiza komparatywna) oraz na innowacyjnym
podejściu eksploracji tekstu (text mining). Rezultaty pozwolą zweryfikować główne hipotezy badawcze. W drugiej
część badania zostanie przeprowadzona pogłębiona analiza wybranych zagadnień (e-handel, ochrona danych
osobowych, swobodny przepływ danych) w odpowiednich umowach handlowych. Pozwoli to zweryfikować
szczegółowe hipotezy badawcze. Ponadto, projekt zawiera plan rozpowszechnienia wyników badania, w tym:
złożenie artykułów do międzynarodowych czasopism, udział w konferencjach, informacje o wynikach projektu
publikowane w mediach społecznościowych oraz na stronie instytucji badawczej uczestniczącej w projekcie.
Powody podjęcia tematyki badawczej: są dwa źródła motywacji do podjęcia badania. Po pierwsze, jest to ważny
temat badawczy. W ostatnich dwóch latach rośnie liczba publikacji, w których próbuje się analizować wybrane
aspekty zachodzących w międzynarodowym prawie gospodarczym pod wpływem cyfrowej transformacji zmian
oraz zaobserwować można zainteresowanie tematem. W publikowanych artykułach brakuje jednak szerszej
perspektywy. Projekt pozwoli przeprowadzić bardziej kompleksowe badanie, które otworzy nowe perspektywy na
problem badawczy. Po drugie, projekt ma duże znaczenie społeczne. Cyfrowa transformacja zmienia sposób
uczestniczenia jednostek i przedsiębiorców w gospodarce: pozwala na bardziej bezpośredni udział w stosunkach
gospodarczych (np. uczestnictwo w międzynarodowym e-handlu przez poszczególnych przedsiębiorców z
odległych państw, umożliwione przez istnienie platform e-handlowych. Jako taki, projekt pozwoli zidentyfikować
trendy regulacyjne, które pojawiają się w sferach bezpośrednio wpływających na życie jednostek.
Najważniejsze spodziewane efekty: spodziewane efekty projektu to weryfikacja hipotez badawczych, która
pozwoli na przygotowanie artykułów do publikacji. Jako że temat staje się coraz istotniejszy dla nauk prawnych
wykonanie projektu pozwoli polskim naukowcom aktywnie uczestniczyć w debacie akademickiej, m.in. dzięki
zaplanowanym wizytom badawczym oraz uczestnictwu w konferencjach. Ponadto, projekt uwzględnia posłużenie
się nowymi metodologiami badawczymi (eksploracją tekstu), co stworzy możliwość uczestniczenia w
eksperymentach dotyczących użycia nowych metodologii w naukach prawnych oraz wsparcie analizy jakościowej
wymiarem ilościowym. Projekt stworzy również możliwości dla doktoranta uczestniczenia w interdyscyplinarnym
zespole badawczym, co pozytywnie wpłynie na jakość prac badawczych młodych akademików.

