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Dobrá a zlá
transformácia
11. júna 2018 o 18.00 hod.
v hoteli Crowne Plaza Bratislava, sála London

Navrhol a zrealizoval transformáciu poľskej ekonomiky po
páde komunizmu v krajine, všeobecne známu ako Balcerowiczov plán. Leszek Balcerowicz bol podpredseda
vlády, minister ﬁnancií a predseda Výboru Rady ministrov
v dvoch vládach v Poľsku: počas rokov 1989 – 1991 a potom v rokoch 1997 – 2000. V rokoch 2001 – 2007 bol
prezidentom Poľskej národnej banky.
Profesor Balcerowicz je laureátom mnohých významných
ocenení, ktoré mu boli udelené v Poľsku a inde po celom
svete. Napríklad za príspevok k reformám v Poľsku bol
v roku 2005 ocenený najvyšším poľským vyznamenaním –
Radom Bieleho orla – a za podporu slobody cenami Miltona Friedmana, Ludwiga Erharda a Friedricha von Hayeka.
Má tiež čestné doktoráty z mnohých univerzít.
Leszek Balcerowicz je autorom viac než 100 publikácií
o otázkach ekonómie v Poľsku a v zahraničí. Medzi jeho
knihy patria napríklad Socialism, Capitalism, Transformation (1995), Wolnosc i rozwoj: ekonomia wolnego rynku
(1995; v slovenčine vyšla pod názvom Sloboda a rozvoj:
ekonómia slobodného trhu), Post-Communist Transition:
Some Lessons (2002), Puzzles of Economic Growth
(2010) a Discovering Freedom (2013). Profesor Balcerowicz je tiež spolueditorom knihy Living Standards and
The Wealth of Nations (2006).

Viac informácií o programoch a grantoch
Nadácie Tatra banky, ako aj informácie o príchode
prestížnych vedeckých osobností v rámci programu
Osobnosti osobne nájdete na www.nadaciatatrabanky.sk
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Leszek Balcerowicz je profesor ekonómie na Varšavskej
ekonomickej škole, architekt poľských ekonomických reforiem iniciovaných v roku 1989, zakladateľ a predseda think
tanku Civic Development Forum so sídlom vo Varšave,
čestný predseda bruselského think tanku Bruegel a člen
prestížneho ﬁnančného poradenského zoskupenia Group
of Thirty. Venuje sa najmä témam, ako sú transformácia
socialistickej ekonomiky na ekonomiku slobodného trhu,
ekonomické reformy, inštitucionálna ekonómia, ekonómia
a etika, ekonomický rast a ekonómia sociálneho štátu.

