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dr Małgorzata Zajaczkowski – adiunkt w Instytucie 
Studiów Międzynarodowych Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie. W pracy badawczej zajmuje się między-
narodowym systemem handlu, w tym szczególnie WTO, 
problematyką pomocy rozwojowej oraz alternatywnym 
modelem handlu typu Fair Trade, a także zagadnieniami 
związanymi ze stosunkami transatlantyckimi. Jest autorką 
ponad 50 recenzowanych publikacji naukowych w języku 
polskim i angielskim, uczestniczką V i VI Programu Ra-
mowego Unii Europejskiej oraz grantów badawczych Na-
rodowego Centrum Nauki.

„Niezwykle wartościowa i kompleksowa monografia obejmująca wieloaspektowe,  
interdyscyplinarne rozważania, koncentrujące się wokół determinantów niskiej efek-
tywności międzynarodowego systemu pomocy rozwojowej oraz konieczności redefini-
cji pozycji Światowej Organizacji Handlu jako organizacji przewodzącej wśród innych 
instytucji międzynarodowych. Rozprawa dostarcza czytelnikowi – w sposób przystęp-
ny i wiarygodny – specjalistycznej wiedzy w zakresie implikacji fenomenu zjawiska 
współpracy rozwojowej. Sygnalizuje konieczność nowego spojrzenia na te kwestie 
oraz znaczenia aktywnej roli WTO w obszarze współpracy rozwojowej, co jest aktual-
nym wyzwaniem dla wszystkich krajów członkowskich organizacji. Realia gospodarki 
światowej pokazują, że likwidacja luki rozwojowej musi być priorytetem w najbliższych 
latach i WTO będzie odgrywać znaczącą rolę w kontekście ewolucji od pomocy rozwo-
jowej do współpracy rozwojowej. Ta książka to ważne źródło wiedzy dla pracowników 
naukowych, studentów ekonomii, decydentów gospodarczo-politycznych oraz wszyst-
kich osób zainteresowanych problemami współczesnego świata”.  

– z recenzji dr hab. Krystyny Żołądkiewicz, Uniwersytet Gdański

„Recenzowana monografia porusza istotny obszar współpracy rozwojowej, coraz czę-
ściej będącej elementem podpisywanych na świecie umów handlowych czy umów go-
spodarczych. Autorka zdecydowała się zbadać, w jaki sposób Światowa Organizacja 
Handlu wspiera współpracę rozwojową. Zagadnienie to nie było do tej pory przedmio-
tem szczególnej i kompleksowej analizy w piśmiennictwie polskim, zatem z pewnością 
monografia przyczyni się do wzbogacenia literatury przedmiotu. [...] Dużą zaletą pracy 
jest bogaty materiał statystyczny i przegląd opracowań cząstkowych, oceniających 
podjęcie omawianych rodzajów pomocy, w tym inicjatyw, oraz ich rezultaty. Analiza 
z pewnością zasługuje na uznanie”.

– z recenzji dr hab. Idy Musiałkowskiej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
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