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Anne O. Krueger (1934 , Estats Units)
Anne Krueger va obtenir el doctorat a la Universitat de Wisconsin, i ha
rebut doctorats honoríﬁcs de la Universitat Hacettepe de Turquia, la Universitat Monash d’Austràlia, i la Universitat Georgetown dels Estats Units.
Ha estat professora d’Economia a les universitats de Duke, Minnesota,
Wisconsin i Stanford. Del 2001 al 2006 va ocupar, el càrrec de primera
sotsdirectora gerent del Fons Monetari Internacional. També ha estat
vicepresidenta d’Economia i Investigació del Banc Mundial entre els anys
1959 i 1982. Ha estat presidenta de l’American Economic Association i
investigadora associada a la National Bureau of Economic Research (NBER).
Ha obtingut diversos premis, entre els quals destaquen el Robertson Prize
de l’Acadèmia Nacional de Ciències (1984), el Bernhard-Harms Prize de
l’Institut Kiel (1990), el Kenan Enterprise Award (1990) o el Seidman Prize
(1993). El seu camp principal de treball és l’economia internacional i el
desenvolupament econòmic, on manté postures neoliberals. Ha assessorat
governs de nombrosos països entre els quals destaquen Turquia, Índia,
Corea, Mèxic, Brasil i Indonèsia. Actualment escriu sobre la corrupció i la
reforma política dels països en vies de desenvolupament.
Entre els llibres publicats recentment per Krueger hi ha Reforming India's
Economic, Financial and Fiscal Policies (2003), Latin American Macroeconomic Reform: The Second Stage (2003), Economic Policy Reform and the
Indian Economy (2003), A new approach to sovereign debt restructuring
(2002), Economic Policy Reform: The Second Stage (2000) i The WTO as an
International Organization (2000).

En aquesta biblioteca, podeu trobar els seus llibres, marcats amb
un distintiu...

Produït per la Universitat Rovira i Virgili i l’Observatori de la
Igualtat amb motiu de la celebració de l’any “2010, Any de les
Dones i les Ciències”

* The Political economy of American Trade Policy. Chicago: University of
Chicago Press, 1996
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