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A kutatási terület létrejötte

A területi különbségek mértéke az eurózónában (szóródási mutatók)

Forrás: ECB (2003) 47. old.
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A kutatási terület létrejötte
A területi különbségek az eurózónában és az USÁ-ban

Forrás: ECB (2003) 48. old.
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A kutatási terület létrejötte

Inflációs ráták az eurózóna 12 tagállamában 1999 és 2006 között

Forrás: Az Európai Központi Bank adatai alapján saját számítás
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Szakirodalmi háttér

• Inflation Persistence Network (IPN)
– Dhyne et al. (2005), Altissimo et al. (2006)

• EMU-n belüli, országok közötti különbségek
– Alberola (2000), ECB (2003), Honohan-Lane (2003), 

Angeloni-Ehrman (2004), Altissimo et al. (2005), 
Hofmann-Remsperger (2005), Égert et al. (2004), 
Égert (2007), Andersson et al. (2009)

• Országon belüli különbségek
– Alberola-Marqués (2001), Weber-Beck (2003),

Schunk (2005), Hayes (2005), Fabiani et al. (2004),
Veronese et al. (2005), Broda-Weinstein (2008), Beck 
et al. (2009)
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Stilizált tények

• Az eurózónán belül az országok közötti inflációs 
különbségek jelentısen csökkentek, de 1997 óta 
stagnálnak

• Az országokon belüli eltérésekhez képest az országok 
közötti eltérések magasak

• Az eltérések mértéke hasonló az USA területi 
különbségeinek mértékéhez

• Az inflációs eltérések perzisztensek
• Az ágazati hatások jelentısek (energiaárak, 

szolgáltatásárak szóródása)
• A különbségek fı oka: nem az egyedi sokkok, hanem a 

közös sokkokra adott eltérı nemzeti reakciók (eltérı
termék- és munkaerıpiaci szerkezet)
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Lehetséges okok

(ECB, 2003: Inflation differentials in the euro area: Potential causes

and policy implications)

1. Eltérı fogyasztási szerkezet és 
intézményi különbségek

2. Gazdaságszerkezeti különbségek
3. Konjunkturális különbségek
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1. Eltérı fogyasztási szerkezet és 
intézményi különbségek

• Az infláció rész-indexeiben eltérı súllyal 
szerepelnek a különbözı termékek

• A hatósági árak változásainak és a 
közvetett adók változásainak hatása
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2. Gazdaságszerkezeti eltérések

• Külsı hatások
– olajár-sokkok (eltérı energiafüggıség és 

energiaintenzitás)
– árfolyamváltozások (eltérı árfolyambegyőrőzési

mechanizmusok)

• Árkonvergencia
– a tradable javak szektorában (egy ár törvénye)
– a non-tradable javak szektorában (Balassa—

Samuelson-hatás)

• Ár- és bérmerevségek valamint strukturális 
reformok hatásai



10

3. Konjunkturális hatások

• Eltérések
– a kibocsátási rés mértékében

• bérek és foglalkoztatottság,
• hitelállomány növekedése (reálértéken)

– költségvetési politika hatásai

• Eltérı reálkamatlábak
• Reálárfolyam-hatások
• Ingatlanárak változásai
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Példák

• Ökonometriai modellbecslések
– Honohan-Lane (2003, 2004), von Hagen-

Hofmann (2004), Hofmann-Remsperger
(2005), Andersson et al. (2009)

• Kétországos, többszektoros modellek
– Obstfeld-Rogoff (1995,1996), Andrés et al. 

(2003, 2007), Altissimo et al. (2005), Corsetti-
Dedola (2005), Duarte-Wolman (2002, 2008)

• Többországos modellek
– Angeloni-Ehrmann (2004)
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Példa1: ökonometriai modell
Angeloni-Ehrmann (2004)
• Phillips-görbe:

• Kibocsátási rés:

• Monetáris politika:

• Módszer:
– panelbecslések
– országcsoportok elkülönítése
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Becslési eredmények
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Hatáselemzés

• Keresleti sokk
– 1 országot érint (Németország)
– közös, eurózóna szintő sokk

• Költségsokk
– 1 országot érint (Németország)
– közös, eurózóna szintő sokk

• Érzékenységvizsgálat
– sokkok mérete
– transzmissziós mechanizmus (δ)
– inflációs perzisztencia (α1)
– Phillips-görbe meredeksége (β)
– kibocsátás perzisztenciája (α1) és nemzetközi hatások (λ)
– alternatív monetáris politikai reakciófüggvény
– alternatív árfolyam-meghatárózódás
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Példa2: Egy kétországos, 
kétszektoros modell

Duarte-Wolman (2002)
• 2 ország: hazai + külföldi
• közös valutát használnak, de a fiskális 

politika nem közös
• 2 szektor: külfölddel versenyzı (Tradable) 

és külfölddel nem versenyzı
(Nontradable)
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Háztartások

• Hasznossági függvény:

• Fogyasztási függvény:
– ξ: a T és a N jószág közötti helyettesítési 

rugalmasság

• T javak fogyasztása:
– γ > 0: a hazai és a külföldi elıállítású T javak 

közötti helyettesítési rugalmasság
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Háztartások 2

• Termékváltozatok fogyasztása:

– θ > 1 a változatok közötti helyettesítési 
rugalmasság, illetve a kereslet 
árrugalmassága
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Háztartások 3

• Aggregált árindex:

• T és N árindexek:

• Hazai és import  tradable javak árindexei: 
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Háztartások 4
• Keresleti függvények:

• Intertemporális költségvetési korlát:

• Döntési változók: ct, lt, D(st+1) Bt, Mt
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Költségvetési szektor

• Költségvetési korlát:

• gt összetétele megfelel a háztartások 
fogyasztási összetételének

• Fiskális politikai reakciófüggvény:
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Vállalatok
• Termelési függvény: yt(i) = ztlt(i)

• Ragadós árak: az árváltoztatás 
valószínősége αj

– Egy t idıszakban árat változtató cég számára 
annak valószínősége, hogy t+j idıszakban 
változtat legközelebb árat:

• Hazai nominális kibocsátás:
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A vállalatok problémája

• T szektor
– célfv.:

– korlát:

• N szektor
– célfv.:

– korlát:
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Monetáris hatóság

• Pénzt bocsát ki és a seiginorage-
bevételeket szétosztja a régiók között

• A szétosztás alapja: a nominális 
fogyasztásból való részesedés:

• Reakciófüggvény:
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Egyensúly és megoldás

• Az egyensúlyt
– a piactisztító feltételek és
– a háztartások és vállalatok problémáinak elsırendő

feltételei határozzák meg
– a monetáris és fiskális politikai szabályok figyelembe 

vétele mellett

• Az állandósult állapot körüli lineáris közelítés
• A paramétereket kalibrálással határozzák meg
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Mi generálja az inflációs 
különbségeket a modellben?

• 2 alapvetı ok:
– A hazai és a külföldi N termékek árai 

különbözıképpen alakulnak: Balassa-Samuelson-
hatás

– A T szektorban a termelık képesek a régiók közötti 
árdiszkriminációra a helyettesítési rugalmasság 
függvényében

• További hatások:
– ragadós árak
– a költségvetési kiadások és a költségvetési 

reakciófüggvény változásai
– országméretek aszimmetriája
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További lehetséges hatások

• Fogyasztási szerkezet
• Piacszerkezet (piaci verseny)
• Keresleti sokkok
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Hasonló modellek

• Benigno-Lopez-Salido (2002)
– kétországos modell
– a monetáris politika jóléti hatását vizsgálja heterogén 

valutaunióban
• Altissimo et al. (2005)

– a strukturális különbségek és a monetáris politika szerepét 
vizsgálja

– a munkaerı szektor-specifikus és nem tökéletesen mobil a 
szektorok között, ezért a bérek is eltérnek

– az inflációs különbségek legfıbb oka a N szektorbeli 
termelékenységi különbségek

• Andrés et al. (2003)
– az eltérések fı oka a kereslet árrugalmasságának és a Phillips-

görbe meredekségének a különbözıségei
• Rabanal (2009)

– a különbségek fı oka a T és N szektorbeli technológiai sokkok
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Hazai adaptáció

• Területi szintő inflációs adatok

• Területi szintő egyéb gazdasági adatok (!)
• A potenciális okok szerepének a vizsgálata

• Modell-lehetıség:
– két régió: térség + ország egésze
– két szektor: nontradable + tradable
– nem tökéletes tényezı-mobilitás
– eltérı piacszerkezet (helyettesítési rugalmasság)
– eltérı ármerevség
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