Monetáris politika (Király Júlia)
SZTT-tipp
Király Júlia a Magyar Nemzeti Bank volt alelnökeként a rendkívül részletes
elméleti ismereteken túl a valódi életből származó anektodákkal és gyakorlati
példákkal tarkítja előadásait. Korábbi kurzusai sokkal inkább torkolltak
élvezetes és érdekfeszítő gazdaságpolitikai vitákba, semmint hordozták magukon
a frontális oktatás sokszor passzivitást kiváltó jellegét. A kurzushoz némi
pénzügyes/közgazdasági előképzettség hasznos, de nem szükséges. Fő a
szorgalom és az érdeklődés - akinél ez megvan, az minden befektetett energiát
többszörösen

kap

vissza.

A

kurzust

elsősorban

a

közgazdaságtani,

gazdaságpolitikai érdeklődésű tagjainknak ajánljuk, akik nem ijednek meg a
témában írt angol szakirodalomtól és szeretnének a kurzus aktív résztvevőivé
válni! A kurzus helyileg az 1055 Kossuth Lajos tér 18. alatt kerül megrendezésre.
Kövtelmények: Félév végén standard, minimum 17 000 karakteres beszámoló,
félév közben rendszeres készülés az órákra.
Oktató: Király Júlia
SZTT-ből kit keress a kurzussal kapcsolatban? Ákos
Tematika
Első alkalom: Ismerkedés és alapfogalmak ismertének ellenőrzése (a kurzus előtt utána kell
nézni: Wikipedia, Investopedia, MNB oktatási füzetek) – makroökonómia illetve pénzügyek






Phillips görbe, output gap, GDP összetevői, feszes és laza munkaerő piac, fizetési mérleg
deficit/ szufficit, finanszírozási képesség/ hiány, költségvetési deficit/szufficit elsődleges
egyenleg, államadósság, külső adósság, likviditási csapda, kiszorítási hatás,
aranysztenderd,
infláció (maginfláció, HICP, headline infláció, inflációs várakozás, defláció, árstabilitás),
monetáris bázis, monetáris aggregátumok: M1, M2, M3 stb, a pénzteremtés tankönyvi
modellje, lender of last resort, OBA,
árfolyam (nominális, reál, reál effektív), reálkamat, kamatswap (IRS), FX swap, repo,
bankközi piac, pénzpiac, tőkepiac, kötvény, részvény, államkötvény, kincstárjegy, aukció,
tender, hozamgörbe, zérókupon kötvény, örökjáradék kötvény (konzol)
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Kötelező témák (6-7 alkalom)




Monetáris keretrendszerek, az inflációs célkövetés rendszere
A monetáris transzmisszió működése. A „monetáris irányultság”. A Taylor-szabály. (2
alkalom)
A monetáris politika eszköztára. Konvencionális és nem konvencionális eszköztár.
Jegybankmérleg (3-4 alkalom)

Választható témák








Hogyan olvassuk az MT közleményét és a rövidített jegyzőkönyvet
Döntsön! Egy MT ülés szimulációja
Jegybankok a történelemben: a mai modern jegybank kialakulása, a jegybanki szerep
változása. Magyar jegybanktörténelem 1848 – napjainkig.
Jegybanki feladatok. A jegybanki mandátumok átalakulása. Monetáris és fiskális politika
összhangja. A jegybanki függetlenség.
A Fed működése, az amerikai monetáris rendszer jellemzői. Az EKB működése, az
eurózóna monetáris rendszerének jellemzői
Az inflációs puzzle és a natural rate puzzle
A modern monetáris elmélet

Readings






Király Júlia A tornádó oldalszele fejezetek
Vonnák (ed) Monetáris jegybanki gyakorlat https://www.mnb.hu/letoltes/mnb-modernjegybanki-gyakorlat.pdf fejezetek
Papadia F, Välimäki T (2018) Central banking in turbulent times. Oxford University Press
(pdf-ben küldöm)
A Magyar Nemzeti Bank monetáris politikai eszköztára (2019)
Borio:
The
unconventional
becomes
the
conventional
https://www.bis.org/speeches/sp200930.htm
 Mishkin FS (2006) Monetary policy strategy: How did we get there? NBER working paper
series no. 12515, September. Available via https://www.nber.org/papers/w12515

MNB oktatási füzetek kötelező


Oktatási füzetek: 17. szám, 2017. szeptember - Balogh András - Horváth Zsófia - Kollarik
András: A hagyományos monetáris politikai transzmisszió



Oktatási füzet 3. szám, 2016. július - Felcser Dániel – Komlóssy Laura – Vadkerti Árpád
– H. Váradi Balázs: Inflációs célkövetés



Oktatási füzet 1. szám - Hajnal Mihály – Várhegyi Judit: Infláció
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