
Svetovni slovenski kongres in Ekonomska fakulteta v Ljubljani vljudno vabita
na predavanje dr. Igorja Cesarca, podpredsednika na oddelku za globalne
ekonomske raziskave pri ameriški banki Citigroup v New Yorku.
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"Globalno gospodarstvo v času
pandemije in po njej"

Zaradi zdravstvenih razmer je število mest omejeno. Za udeležbo na
dogodku so obvezne prijave preko obrazca. 
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Projekt "Cikel predavanj 2020" izvajamo s podporo Urada RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.
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Mojmir Mrak je Jean Monnet Chair profesor na Univerzi v Ljubljani. Poleg tega
kot redni gostujoči profesor predava na Wirtschaftsuniversitat na Dunaju,
Avstrija ter na ESC v Dijonu, Francija. Je avtor, soavtor in urednik številnih
knjig, ki so bile objavljene doma in v tujini ter avtor oziroma soavtor številnih
člankov objavljenih v priznanih mednarodnih in domačih revijah. V svoji
dosedanji karieri je Mojmir Mrak opravljal številne strokovne naloge za številne
vlade Republike Slovenije. Tako je v obdobju 1992-1996 vodil pogajanja
Republike Slovenije o prevzemu dela dolga nekdanje SFRJ do tujih
komercialnih bank, v letih 2000-2002 pa je bil svetovalec za finančna vprašanja
pri pogajanjih o vključevanju naše države v EU. Kot član delovnih skupin vlade
Republike Slovenije je bil odgovoren za pripravo analitičnih osnov za pogajanja
Slovenije o finančnih okvirih EU za obdobji 2007-2013 ter 2014-2020, sedaj
pa svetuje vladi v zvezi s finančnim obdobjem EU za obdobje po letu 2020. V
svoji dolgoletni karieri je Mojmir Mrak opravljal tudi številne svetovalne naloge
tako za subjekte iz Slovenije kakor tudi za različne mednarodne organizacije,
kot so npr. OECD, IBRD, EBRD, IFC, Evropska komisija, Evropski parlament,
UNDP in UNIDO. Poleg tega je opravljal svetovalne naloge tudi za državne
institucije številnih držav v regiji, vključno z Albanijo, Hrvaško, Črno goro,
Kosovim, Makedonijo, Romunijo, Slovaško, Srbijo in Turčijo.

Igor Cesarec je podpredsednik na oddelku za globalne ekonomske raziskave pri
ameriški banki Citigroup v New Yorku. V preteklosti je delal v investicijski banki
Morgan Stanley v Londonu, raziskovalno pa se je udejstvoval v organizacijah
kot so International Monetary Fund (IMF), National Bureau for Economic
Research (NBER) in Harvard University. Dr. Cesarec ima doktorat iz ekonomije
iz univerze New York University (NYU), za katerega je prejel nagrado
Macrofinancial Modeling Fellowship s strani University of Chicago. Magistrski
študij iz ekonometrije in matematične ekonomije ter dodiplomski študij iz
ekonomije je opravljal na London School ofEconomics (LSE). Poleg službenega
udejstvovanja pa se že 16 let ukvarja s povezovanjem Slovencev v tujini, s
poudarkom na mladih in izobraženih. Je ustanovitelj in častni predsednik
Društva v tujini izobraženih Slovencev – VTIS in član Sveta Vlade RS za
Slovence po svetu.
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