
 

A Magyar Nemzeti Bank 2021. január 25-én immáron nyolcadik alkalommal rendezi meg zászlóshajó 

szakmai eseményét, a Lámfalussy konferenciát. A járványhelyzetre való tekintettel az évente 

visszatérő nemzetközi rendezvény - története során első alkalommal - idén digitális formában 

valósul meg. A báró Lámfalussy Sándorról, az „euro atyjáról” elnevezett Lámfalussy Lectures 

Conference az évek során az európai és globális gazdaságpolitikai gondolkodás egyik meghatározó 

fórumává vált, amely platformot biztosít jegybankelnökök, elismert közgazdászok és pénzügyi 

szakemberek és az akadémiai szféra képviselői számára, hogy megvitassák a globális 

gazdaságpolitika legaktuálisabb kérdéseit.  

A COVID-19 világjárvány egy új típusú, kiterjedését tekintve példa nélküli globális recesszióban 

testet öltő, sokrétű gazdasági, pénzügyi és társadalmi válság megjelenéséhez vezetett. Az új helyzet 

olyan új kihívások elé állította a központi bankokat és a kormányzatokat mind a monetáris, mind 

pedig a fiskális politika terén, amelyekre a globális közösség egyelőre még csak keresi a megfelelő 

válaszlépéseket és megoldásokat. A hatékony válságkezelés érdekében már foganatosított 

jegybanki lépések ismeretében joggal merül fel a kérdés, hogy vajon megváltozik-e és ha igen, 

milyen mértékben a központi bankok mandátuma és szerepe az elkövetkező években; számítani 

kell-e arra, hogy a fiskális és monetáris politika közötti, korábban féltve őrzött határvonal végleg 

eltűnik, mintegy elősegítve a monetáris finanszírozás jelenségének elterjedését és elfogadottá 

válását; illetve vajon a kormányok képesek lesznek-e megbirkózni a COVID-19 pandémia negatív 

hatásainak megfékezését célzó intézkedések miatt hatalmasra nőtt államadósságokkal.  

Az idei konferencián a szervezők egy, a központi banki közösség számára kiemelt jelentőséggel bíró 

kérdést helyeztek az eszmecsere középpontjába: mit tudnak kezdeni a monetáris politikai 

döntéshozók az eddig ismeretlen vizekre tévedő monetáris politikákkal. Noha a gazdaságok 

talpraállítása és fellendítése szempontjából nem kérdőjeleződik meg a monetáris és fiskális expanzió 

szükségessége, hosszú távon érdemes lehet elgondolkodni az elkövetkező időszak várható 

monetáris keretrendszerén, melynek megvitatása érdekében a 2021. évi Lámfalussy konferencia a 

„The future of monetary policy after COVID-19 with a perspective for public debt evolution” címmel 

kerül megrendezésre. A rendezvény nyitányaként magas szintű ünnepélyes köszöntőkre és 

előadásokra kerül sor, majd a felkért résztvevők egy szakmai panelbeszélgetés keretében tekintik át 

a monetáris politika elmúlt évi és várható fejleményeit.  

A 2021-es Lámfalussy konferencia felszólalói:  

• Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke 

• Boris Vujčić, a Horvát Nemzeti Bank elnöke 

• Yi Gang, a Kínai Népi Bank elnöke  
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• Philip R. Lane, az Európai Központi Bank igazgatósági tagja; az ír jegybank korábbi elnöke 

• Jacques de Larosière, az IMF korábbi vezérigazgatója; a Banque de France korábbi elnöke 

• Yao Yang, a Pekingi Egyetem Nemzeti Fejlesztési Kutatóintézet dékánja és professzora 

• William B. English, a Yale Egyetem professzora 

 

Az elmúlt évek hagyományait ápolva és azokkal összhangban az esemény keretében idén is átadásra 

kerül a Magyar Nemzeti Bank által 2013-ban alapított Lámfalussy-díj olyan nemzetközileg is 

kiemelkedő színvonalú szakmai teljesítmény, illetve életmű elismeréseként, amely hosszabb távon 

jelentős hatással van a magyar és nemzetközi monetáris politika, a közgazdaságtudomány és 

szakmai közösség fejlődésére. Az MNB szakmai bizottságának javaslata alapján a Lámfalussy-díjat 

2020-ban Peter Praet, az Európai Központi Bank (EKB) egykori vezető közgazdásza és igazgatósági 

tagja kapta. És hogy ki lesz az idei díjazott? Hamarosan erre is fény derül! 

Az élő közvetítés a rendezvény honlapján, a Zoom-on és az MNB YouTube csatornáján is követhető 

lesz. 

https://www.mnb.hu/en/lamfalussy/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_GNm3deJhRZS9bG5QWP86PA
https://www.youtube.com/user/MagyarNemzetiBank

