
Výzkumné zaměření a poslání
Zaměřujeme se na komplexní problémy ekonomického 
systému a na analýzy makroekonomických ukazatelů. 
Konkrétně patří mezi hlavní oblasti našeho zájmu:

•	 finanční stabilita
•	 monetární politika
•	 predikce a vyhodnocování rizik

Co umíme
•	 Jsme schopni zpracovat komplexní analýzy 

makroekonomického prostředí a finanční stability.
•	 Vytváříme predikce makroekonomického prostředí.
•	 Pracujeme na empirických analýzách fenoménů 

souvisejících s naším výzkumným zaměřením.
•	 Umíme zpracovávat velká data a využít je pro naše 

analýzy.

Co nabízíme
V oblasti našeho výzkumného zájmu nabízíme:

•	 empirické analýzy,
•	 zpracování dat,
•	 hospodářsko–politická doporučení pro řešení 

konkrétních problémů.

poptáVka
Uvítáme spolupráci s partnery z veřejné sféry, 
centrálními bankami či finančními institucemi.

řešené projekty
•	 Pravidelně vytváříme studie pro ČSOB.
•	 Spolupracujeme s Českou národní bankou.
•	 Nově se nám podařilo navázat spolupráci s Evropským 

parlamentem.

MakroekonoMická 
politika

http://prenospoznatku.fsv.cuni.cz
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nejVětší Dosažené úspěCHy
Cena České národní banky za nejlepší výzkumný 
článek, udělena v roce 2015 za článek Havránek, T., 
Horváth, R., Iršová, Z. & Rusnák, M. (2015). Cross-country 
heterogeneity in intertemporal substitution. Journal 
of International Economics, 91(1), 100–118.
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