SEZNAM TEMATICKÝCH ČLÁNKŮ A VYBRANÝCH PROJEVŮ

Téma pod lupou

Projev
2019

září
2019

Flexibilita cílování inflace v centrálních
bankách

M. Marcel (Chilská centrální banka):
Důvěra veřejnosti a centrální bankovnictví

červen
2019

Islandské turbulence

J. Weidmann (Bundesbank):
Výzvy pro měnovou a hospodářskou politiku

březen
2019

20 let eurozóny a Evropské centrální banky

R. H. Clarida (Fed): Revize strategie, nástrojů a
komunikace měnové politiky Fedu

2018
prosinec
2018

Islámské bankovnictví

M. Draghi (ECB):
Nezávislost centrálních bank

Komunikace měnověpolitických rozhodnutí
a odlišných názorů v centrálních bankách

Ben Broadbent (BoE):
Historie a budoucnost kvantitativního uvolňování

červen
2018

Měnová politika Nového Zélandu – stále
v pohybu

Stephen S. Poloz (BoC): Kanadská ekonomika a
zadlužení domácností – jak velký je to problém?

březen
2018

Bulharsko na cestě k euru

Stefan Ingves (Riksbank):
Potřebuje Švédsko e-korunu?

září
2018

2017
prosinec
2017

CCyb: Rezerva na horší časy?

J. L. Yellen (Fed):
Náročné desetiletí a otázka pro budoucnost

Jihoafrická republika a její problémy

Y. Mersch (ECB): Centrální bankovnictví v době
technologického pokroku

červen
2017

Návrat měnové politiky Fedu k normálu a
otázka snižování bilance

T. Jordan (SNB):
Komentář k měnové a investiční politice SNB

březen
2017

Moderní formy komunikace centrálních
bank

Jon Cunliffe (BoE):
Investují firmy málo? A pokud ano, proč?

září
2017

2016
prosinec
2016

Klimatické změny a finanční sektor

J. Dombret (Bundesbank): Obchodní modely
bank jako strategie přežití v těžkých časech

Brazilské cesty z krize

J. Bullard (Fed, St. Louis): Nová charakterizace
makroekonomického a měnověpolitického
výhledu Spojených států

červen
2016

Dopady brexitu očima (nejen) britské
centrální banky

C. Skingsley (Riksbank): Jak si Švédsko stojí po
roce používání záporných úrokových sazeb?

březen
2016

Kanadská měnová politika dříve a dnes

S. Fischer (Fed): Měnová politika, finanční
stabilita a nulová dolní mez úrokových sazeb

září
2016

2015
prosinec
2015

Koordinace měnové a makroobezřetnostní
politiky v norském stylu

Stephen S. Poloz (BoC):
Integrace finanční stability do měnové politiky
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Projev

září
2015

Komunikace centrálních bank
– Zprávy o inflaci

Vítor Constâncio (ECB):
Aktuální nekonvenční politika ECB

červen
2015

Indická cesta k cílování inflace

H. Ohlsson (Riksbank):
Inflační cíl, cenotvorba a mzdová vyjednávání

březen
2015

Reakce centrálních bank na propad cen
ropy

T. Jordan (SNB):
Ukončení švýcarského kurzového závazku

2014
prosinec
2014

MP a nůžky ekonomické nerovnosti

C. L. Evans (Fed, Chicago):
Trpělivost – klíč k úspěšnému exitu

září
2014

Konec nekonvenčních nástrojů,
návrat k normálu?

J. L. Yellen (Fed):
Trh práce a měnová politika

červen
2014

Baltské země a euro v kontextu
hospodářské krize

C. Bean (BoE):
Budoucnost měnové politiky

březen
2014

Měnová politika Turecka

C. I. Plosser (Fed, Philadelphia):
Šoky, mezery a měnová politika
2013

prosinec
2013

Inflační očekávání

P. Praet (ECB):
Heterogenita domácností a MP transmise

září
2013

Nevítané kapitálové toky

K. af Jochnick (Riksbank): Měnová politika
a současná ekonomická situace

červen
2013

Flexibilita cílování inflace

M. King (BoE): Současný stav měnové politiky –
mnoho cílů, mnoho nástrojů

březen
2013

Měnová politika v Japonsku

M. Carney (BoC):
Usměrňování ekonomických očekávání
2012

prosinec
2012

Lidé rozhodující o měnové politice

F. Zurbrügg (SNB): Výzvy plynoucí z růstu
objemu devizových rezerv SNB

Finanční stabilita z pohledu měnové politiky

A. Bollard, M. Reddell (RBNZ):
Jak se vypořádat se zadlužením

červen
2012

Konvergenční zprávy 2012

J. M. González-Páramo (ECB): Završení projektu
eura – pohled za horizont zítřka

březen
2012

Otevřenost a strategie měnové politiky
Fedu

Masaaki Shirakawa (BoJ):
Snaha japonské CB překonat deflaci

září
2015

2011
prosinec
2011
září
2014

Měnová politika švýcarské centrální banky

J.C. Trichet (ECB):
Zítra a pozítří – vize pro Evropu

Spillover Reports

Ben S. Bernanke (Fed): Krátkodobé
a dlouhodobé perspektivy americké ekonomiky
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Projev

červen
2011

Komunikace centrálních bank

Axel A. Weber (Bundesbank):
Výzvy pro měnovou politiku v eurozóně

březen
2011

Zavedení eura v Estonsku

B. Wickman-Parak (Riksbank):
Aspekty vyvážené měnové politiky
2010

prosinec
2010

Měnové kurzy a centrální banky
v podmínkách odeznívající krize

P. Honohan (Irská CB):
Na téma irských bank a nového fin. programu

Euro a eurozóna v době „řecké krize“

B. Wickman-Parak (Riksbank): Trajektorie repo
sazby – zkušenosti po třech letech

červen
2010

Konvergenční zprávy 2010

L. Bini Smaghi (ECB):
Výzvy pro eurozónu a světovou ekonomiku

březen
2010

Dvacet let měnové politiky ve střední
Evropě

Thomas Jordan (SNB):
O švýcarské měnové politice

září
2010

2009
prosinec
2009

Zkušenosti BoI s použitím devizových
intervencí jakožto nástroje nekonvenční MP

Stefan Ingves (Riksbank):
O významné roli důvěry v boji s krizí

září
2009

Exit strategie z nekonvenční měnové
politiky

A.G. Haldane (BoE):
Malá ponaučení z velké krize

červen
2009

Nekonvenční měnová politika v pojetí
vybraných CB

Ben Bernanke (Fed):
O rozvaze Fedu

březen
2009

Přijetí eura na Slovensku

Lars E. O. Svensson (Riksbank):
O měnové politice s nulovými úrokovými sazbami
2008

prosinec
2008

Finanční krize – příčiny a důsledky

Lars Nyberg (Riksbank):
O výzvách následujících po současné krizi

Význam cen nemovitostí pro MP a jejich
praktické uchopení ve vybraných CB

Alan Bollard (RBNZ):
O flexibilitě a limitech cílování inflace

červen
2008

Konvergenční zprávy hodnotí připravenost
Slovenska na euro

Irma Rosenbergová (Riksbank):
O MP dopadech růstu cen komodit

březen
2008

Problémy s likviditou a kooperativní zásah
některých centrálních bank

Donald L. Kohn (Fed):
O transparentnosti a komunikaci MP Fedu

září
2008

2007
prosinec
2007
září
2007
červen
2007

Federální rezervní systém (Fed) udělal další
krok k větší otevřenosti

Jürgen Stark (ECB):
O MP výzvách pro nové členské země EU

Krize na finančních trzích

Lorenzo Bini Smaghi (ECB): O připravenosti zemí
EA čelit současným výzvám globalizace

Konvergenční zprávy hodnotí připravenost
Kypru a Malty na euro

Kate Barker (BoE):
O četnosti změn úrokových sazeb

3

SEZNAM TEMATICKÝCH ČLÁNKŮ A VYBRANÝCH PROJEVŮ

Téma pod lupou
březen
2007

Projev

Změny v provádění švédské měnové
politiky

Jarle Bergo (Norges Bank):
O projekci úrokových sazeb v teorii a praxi
2006

prosinec
2006

Konference ECB „Role peněz“

Erkki Liikanen o finské zkušenosti s účasti
v eurozóně

Pravděpodobný vývoj měnové politiky v
USA

Kenneth Rogoff na sympóziu v Jackson Hole

červen
2006

Konvergenční zprávy hodnotí připravenost
Litvy a Slovinska na euro

Axel A. Weber o ropných šocích a měnové politice
eurozóny

březen
2006

Rostoucí transparentnost hlasování
centrálních bank ve střední Evropě

Stefan Ingves o roli Riksbank v ekonomice

září
2006

2005
prosinec
2005
září
2005

Vstup Slovenska do ERM II

Nominační projev B. Bernankeho před Senátem
USA

Nový cíl Magyar Nemzeti Bank

Donald L. Kohn na téma rizikové prémie

červen
2005

Kypr, Lotyšsko a Malta vstupují do ERM II

březen
2005

NBS zavádí cílování inflace
2004

prosinec
2004

MNB obhajuje nezávislost svého postavení
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