Пол Р. Залуцький

Пол Р. Залуцький є незалежним консультантом з питань управління ризиками в міжнародних
проектах, бізнес-аналітики та міжнародних відносин.
Пан Залуцький поступив на державну службу та працював на уряд США з 1982 року аж до свого
виходу на пенсію у 2007 році. Поза межами США, пан Залуцький працював старшим радником у
двох важливих з точки зору геополітики регіонах: був старшим радником послів США Стівена
Пайфера та Карлоса Паскуаля у Києві та старшим радником посла США Віктора Еша у Варшаві. Із
2002 року Пол обіймав керівні посади на державній службі Сполучених Штатів.
Більшість свого професійного життя Пол провів за кордоном, працюючи над вирішенням
політичних та культурних викликів та залучаючи посадовців іноземних урядів до питань
стабільності в регіоні. Він є експертом з питань Центральної та Східної Європи та має досвід у
питаннях Південної Азії та Близького Сходу. У Вашингтоні, в 1997-1999 та у 2003-2005, пан
Залуцький обіймав керівні посади та працював з посадовцями Білого дому над питаннями, що
впливали на політику США щодо низки важливих міжнародних проектів.
Сьогодні Пол є генеральним директором створеної ним ENKI Consulting - міжнародної
консалтингової компанії, що надає спеціалізовані послуги преміум-класу в сфері бізнесаналітики та оцінки ризиків. Він розподіляє свій час між США та Європою, більшість уваги
приділяючи бізнесу у Центральній та Східній Європі. Маючи офіс та мережу тісних контактів в
урядах, ділових та наукових середовищах в цьому регіоні, пан Залуцький допомагає компаніям
та організаціям проводити дослідження можливостей та оцінювання ризиків проектів в галузі
інфраструктури, безпеки й оборони, кібербезпеки, та у фінансовому секторі.
Пол Залуцький був співголовою Комітету з безпеки та оборони Американської торговельної
палати у м. Варшава (Польща) та гостьовим лектором у Варшавському університеті та в
Європейському центрі досліджень проблем безпеки ім. Дж. Маршалла у м. ГармішПартенкірхен, Німеччина.
Пол також працював із спільнотою учасників спеціальних операцій США та ветеранами війни
щодо проблематики посттравматичних стресових розладів (ПТСР) та хронічної травматичної
енцефалопатії.
Пан Залуцький є членом Американсько-Української Ділової Ради (U.S.-Ukraine Business Council)
та є активним членом спільнот української діаспори у США та Канаді.
Він має диплом бакалавра політичних наук Північно-Західного університету та диплом магістра
міжнародних відносин Джорджтаунського університету та володіє українською, польською та
російською мовами.
У перервах між подорожами світом, Пол живе у штаті Мен (США) разом зі своєю дружиною
Керол.
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