
 

  

 

Lord Brian Griffiths of Fforestfach 

Consultant Internaţional 
Asia şi Marea Britanie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ordul Griffiths a predat între anii 
1965-1976 la Şcoala de Economie 
din Londra. În 1976 a fost numit 

profesor de Studii Financiare Internaţionale 
şi Bancare în cadrul City University iar din 
1982 până în 1985 a ocupat funcţia de decan 
al Şcolii de Business din cadrul City 
University. Între anii 1983-1985, Lordul 
Griffiths a fost directorul Băncii Naţionale 
Britanice. 

Lordul Griffiths a condus departamentul 
de politici interne al Primului Ministru între 
anii 1985-1990. Ca şi consilier personal al 
lui Margaret Thatcher, s-a ocupat de 
organizarea politicii interne şi a condus 
programele de privatizare şi liberalizare ale 
guvernului. 

De atunci, Lordul Griffiths a fost       
vice-preşedinte al Goldman Sachs 
International şi consilier internaţional pentru 
Goldman Sachs privind probleme strategice 
legate de justiţia în stat şi operaţiuni în Asia 
şi Marea Britanie, activităţi de dezvoltare a 
afacerilor în toată lumea. Este preşedintele 
Comitetului de Audit şi Conformitate în 
Practica Afacerilor. Este director              
non-executiv al companiei Times 
Newspaper Holdings Ltd. şi Herman Miller 
Inc., şi a fost în bordul de conducere al 

companiei Service Master şi al companiei 
engleze, irlandeze şi scoţiene de căi ferate, 
precum şi preşedintele Land Securities 
Trillium. Din 1999 până în 2002 a fost 
preşedintele Westminister Health Care. 

De asemenea, a fost preşedintele 
consiliului de evaluare şi examinare 
academică şi al centrului pentru studii 
politice. A fost membru al mai multor 
comitete de specialitate din Camera Lorzilor 
şi în prezent e membru al comitetului pe 
Probleme Economice. 

Lordul Griffiths este preşedintele 
Episcopiei Canterbury’s Lambeth Fund and 
Christian Responsibility in Public Affairs. A 
scris şi a conferenţiat pe tema problemelor 
economice şi a relaţiei dintre credinţa creştină 
şi politică sau mediul de afaceri, publicând în 
acelaşi timp şi a o varietate de cărţi legate de 
politica monetară şi etica creştină. 

Născut în Fforestfach, Swansea (Ţara 
Galilor) în 1941, Lordul Griffiths a urmat 
cursurile Liceului de Gramatică din Dynevor 
şi ale Facultăţii de Economie din Londra. 

Din anul 2001, Facultatea de Management 
din cadrul Universităţii Emanuel din Oradea, 
primeşte numele de Facultatea de 
Management Griffiths.  

L 


