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životopis

Robert Mundell (narodený v roku 1932) pôsobí od roku 1974 ako profesor ekonómie na Kolumbijskej
univerzite v New Yorku. Po štúdiu na Massachussetts Institute of Technology (M.I.T.) a Londýnskej
škole ekonómie získal v roku 1956 na M.I.T titul PhD. a v rokoch 1956 až 1957 bol post-doktorandom
politickej ekonómie na Chicagskej univerzite.
Učil na Stanfordovej univerzite a Bolonskom centre moderných medzinárodných štúdií Univerzity Johna
Hopkinsa a v roku 1961 sa stal členom Medzinárodného menového fondu.
Od roku 1966 do roku 1971 pracoval ako profesor ekonómie na Chicagskej univerzite a ako redaktor
časopisu Journal of Political Economy; pôsobil taktiež ako profesor medzinárodnej ekonómie v Inštitúte
medzinárodných štúdií vo švajčiarskej Ženeve od roku 1965 do roku 1975.
V rokoch 1997 až 1998 pôsobil ako AGIP profesor ekonómie v Bolonskom centre moderných
medzinárodných štúdií Paula H. Nitzeho Univerzity Johna Hopkinsa.
Profesor Mundell pôsobil ako poradca mnohých medzinárodných inštitúcií a organizácií vrátane
Organizácie spojených národov, Medzinárodného menového fondu, Svetovej banky, Európskej
hospodárskej komisie a niekoľkých vlád latinskej Ameriky a Európy, Federálneho rezervného systému,
amerického ministerstva financií a kanadskej vlády.
V roku 1970 bol konzultantom Menového výboru Európskej hospodárskej komisie a v rokoch 1972-73
bol členom jej študijnej komisie pre otázky Európskej menovej integrácie. Bol členom BellagioPrincetonskej študijnej skupiny pre Medzinárodnú menovú reformu od roku 1964 do roku 1978 a
predsedom konferencií v Santa Colomba o medzinárodnej menovej reforme v rokoch 1971 a 1987.
Je autorom početných prác a článkov o hospodárskych teóriách medzinárodných ekonomík, tvorcom
jedného z prvých plánov spoločnej meny v Európe a je známy ako zakladateľ teórie optimálnych
menových oblastí.
Bol priekopníkom teórie mixu menovej a fiškálnej politiky, teórie inflácie a úrokových sadzieb, bol
spoluobjaviteľom menového prístupu k platobnej bilancii a spoluzakladateľom ekonómie strany ponuky.
Obsiahlo sa venoval histórii medzinárodného menového systému.
Profesorské pôsobenie R. A. Mundella:
°prvý profesor Rockefellerovho výskumu medzinárodných ekonomík na Brookings Institution v rokoch
1964 až 1965
°profesor Fordovej nadácie výskumu ekonomiky na Chicagskej univerzite v rokoch 1965 až 1966
°profesor komunikácie na Univerzite v Južnej Karolíne v roku 1980
°profesor ekonómie na McGillovej univerzite v rokoch 1989 až 1990
°profesor ekonómie na Univerzite v Pennsylványi v rokoch 1990 až 1991
°profesor ekonómie v Bolonskom centre v rokoch 1997 až 1998

Udelené ocenenia:
°v roku 1971 mu bola udelená Guggenheimova cena
°v roku 1983 získal medailu a cenu Jacquesa Rueffa
°čestný doktorát na Parížskej univerzite v roku 1992
°čestná profesúra na Renmin University of China v roku 1995
°v roku 1997 získal cenu významného člena Americkej ekonomickej asociácie
°v októbri 1998 mu bolo udelené členstvo v Americkej akadémii umení a vied
Je autorom stovky článkov publikovaných v odborných časopisoch a nasledujúcich kníh:
°The International Monetary System: Conflict and Reform (1965);
°Man and Economics and International Economics (1968);
°Monetary Theory: Interest, Inflation and Growth in the World Economy 1971;
°Spoluredaktor A Monetary Agenda for the World Economy (1983);
°Global Disequilibrium (1990);
°Debts, Deficits and Economic Performance (1991);
°Building the New Europe (1992);
°Inflation and Growth in China (1996)
Profesor Mundell predniesol sériu prednášok:
°Frank Graham Memorial Lecture na Princetonskej univerzite v roku 1965,
°Marshall Lectures na Univerzite v Cambridge v roku 1974
°Ohlin Lectures v roku 1998
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