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Bartosz Michalski jest doktorem nauk ekonomicznych (specjalność: 
międzynarodowe stosunki gospodarcze) zatrudnionym na stanowi-
sku adiunkta w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersy-
tetu Wrocławskiego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują 
się na problemach szczegółowych polityki konkurencji, czynnikach 
międzynarodowej konkurencyjności gospodarek oraz na procesach 
regionalizacji we współczesnej gospodarce światowej.

Książka stanowi, według wiedzy autora, pierwsze opracowanie na polskim rynku wy-
dawniczym odnoszące się do zjawiska trzeciej fali regionalizmu w gospodarce światowej, 
charakteryzującej się intensywną proliferacją oraz bilateralizacją umów handlowych, ze 
szczególnym uwzględnieniem relacji transpacyficznych, rozpatrywanych w kontekście 
wysiłków Światowej Organizacji Handlu zmierzających do budowy międzynarodowego 
ładu handlowego. 

„Jest to praca bardzo ważna ze względu na aktualność i doniosłość podjętej problema-
tyki dla współczesnych międzynarodowych stosunków gospodarczych, dodajmy, także 
politycznych, zważywszy na wzajemne powiązania między nimi i ich interakcje ze sto-
sunkami społecznymi, które w istotny sposób przyczyniają się do budowy systemów spo-
łeczno-gospodarczych w krajach podejmujących działania i tworzących wielowarstwowe 
struktury integracyjne”.

Z  recenzji prof. dr hab. Bogusławy Drelich-Skulskiej

„Procesy integracyjne, przybierając różne postacie zaczynają coraz częściej obejmować 
kraje nieznajdujące się nie tylko w bezpośrednim sąsiedztwie, ale również w tym samym 
regionie geograficznym. Przyjmują one różne formy integracji międzyregionalnych. Ich 
funkcjonowanie rodzi kolejne pytania, tworzy problemy, których rozwiązanie staje się 
istotne zarówno z punktu widzenia teorii ekonomii, jak i jej praktyki. […] Monografia 
B. Michalskiego stanowi bardzo interesujące merytorycznie opracowanie cechujące się 
znaczącym walorem poznawczym. Autor wykazał się w prowadzonych rozważaniach 
szeroką wiedzą z zakresu ekonomii międzynarodowej, stosunków międzynarodowych, 
ekonomii instytucjonalnej i ekonomii politycznej, stosując jednocześnie właściwie dobrane 
instrumenty analizy teoretycznej i empirycznej”.

Z  recenzji prof. dr. hab. Tomasza Rynarzewskiego
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