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A magyar kukorica exporttartóssága 1996 és 
2015 között
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a kukorica magyarország egyik legfontosabb mezőgazdasági exporttermé-
ke. a tanulmány a magyar kukoricaexport kereskedelmének élettartamát vizsgál-
ja az 1996–2015 közötti időszakban. a szerzők különböző diszkrét időtartammo-
delleket alkalmaznak, hogy meghatározzák a magyar kukoricaexport befolyásoló 
tényezőit a világpiacon. a számítások azt mutatják, hogy a magyar kukoricaexport 
meglehetősen rövid életű. eredményeink arra utalnak, hogy standard gravitációs 
modellváltozók, mint a piaci méret, a gazdasági fejlettség és a távolság, jelentősen be-
folyásolják a hazai kukoricaexport élettartamát. ezen túlmenően, míg az eU-tagság 
csökkentette, a gazdasági válság inkább növelte a magyar kukoricaexport kudarcá-
nak valószínűségét. 

bevezetÉs

A globális élelmiszerválságnak az árupia-
cokra gyakorolt hatásairól egyre több szak-
irodalom olvasható (Akhter, 2017; Tadasse 
et al., 2016). A tanulmányok többsége az 
árcsúcsok árupiacokra gyakorolt külön-
féle hatásaira, illetve a fejlődő országok-
ban tapasztalható szegénységre gyakorolt 
hatásaira összpontosít és kevesebb figyel-
met szentelnek a válság agrár-élelmiszer-
ipari kereskedelemre gyakorolt hatásaira 
(Headey, 2011; Giordani et al., 2016). Bár 
a kereskedelmi események jelentőségét a 
rizs- és búzapiacokon széles körben elem-
zik, a kukorica esetében a hasonló elemzé-
sek hiányosak. A globális kukorica piacának 
fontos jellemzői miatt a kutatások hiánya 
részben érthető (Heady, 2011). Először is, 
az Egyesült államok erőteljesen uralja a 
globális kukoricakereskedelmet, ami a világ 
exportjának mintegy 60%-át teszi ki, így a 
kereskedelmi korlátozások máshol kevés-
bé fontosak a nemzetközi ár befolyásolása 

szempontjából. Másodszor, a kukoricát a 
világ nagy részén állati takarmányként 
használják (a rizzsel és a búzával össze-
hasonlítva, amelyek jellemzően alapvető 
élelmiszerek), így a kukorica iránti kereslet 
viszonylag rugalmas; kevésbé érzékeny a 
kereskedelmi sokkokra. Harmadszor, a 
tanulmányok megerősítik, hogy az olaj-
árak emelkedése jelentősen hozzájárult a 
kukorica termelési és szállítási költségei-
nek növekedéséhez (Headey – Fan, 2008; 
Mitchell, 2008). Végül pedig, a kukorica 
növekvő felhasználása bioüzemanyagként 
nagy hatást gyakorol a globális kukorica-
piacra és ezért a növekvő kukoricaárak 
kereskedelmi alapú magyarázata kevésbé 
tűnik vonzónak.

Azonban a globális kukoricapiac jellem-
zői ellenére vannak olyan tényezők, ame-
lyek igazolják a kereskedelmi elemzések 
fontosságát ezen a piacon. A világméretű 
kukoricaforgalom hagyományosan a keres-
kedelmi beavatkozás tárgya. A globális piac 
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jelentős szereplőinek száma korlátozott. 
Exportoldalon az exportáló országok külön-
böző promóciós programokat használnak, 
míg az importőr országok széles körű ke-
reskedelmi akadályokat alkalmaznak saját 
piacuk védelme érdekében. Ezek a kereske-
delmi politikák fontos szerepet játszanak a 
kukorica áramlásának meghatározásakor 
(Koo – Karemera, 1991). Annak ellenére, 
hogy a kukorica jelentős szerepet tölt be 
a globális mezőgazdaságban, a kukorica 
kereskedelmének kutatása meglehetősen 
korlátozott. néhány tanulmány foglalko-
zik a nemzetközi gabonakereskedelemmel, 
különös tekintettel a globális szereplőkre 
(Jayasinghe et al., 2010; Haq et al., 2013), 
de a kis kukoricaexportáló országokra vo-
natkozó iratok alapvetően nincsenek. Ez a 
tanulmány Magyarország példáján keresz-
tül megpróbálja kitölteni ezt az űrt. 

Egy kérdéssel azonban még nem foglal-
kozik az empirikus mezőgazdasági külke-
reskedelmi szakirodalom: mikor keresked-
nek az országok és mennyi ideig tartják fenn 
kereskedelmi kapcsolataikat? Ez utóbbi 
kérdés elemzése többek között a 2000-es 
évek elején végzett kutatások megállapí-
tásán alapul, vagyis hogy sok ország nem 
kereskedik az adott évben és egy adott ter-
mék tekintetében (Haveman – Hummels, 
2004; Feenstra – Rose, 2000; Schott, 
2004). Ennek következtében új szakiro-
dalom született a nemzetközi kereskede-
lem időtartamára vonatkozóan. Meglepő 
módon Besedeš és Prusa (2006a) meg-
állapításai alapján az uSA importáramai 
rendkívül rövid élettartamúak. A kérdés 
az, hogy milyen tényezők határozzák meg 
a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok 
hosszát. Szakpolitikai szempontból ez való-
ban fontos kérdés. A kereskedelem nem fog 
növekedni, ha az új termékek csak néhány 
év elteltével kerülnek exportálásra. Ezért 
annak érdekében, hogy jobban megértsük, 
mely tényezők segíthetik az országokat a 
kereskedelem növelésében és ezáltal poten-
ciálisan javíthatják a gazdasági fejlődést, 

fontos, hogy többet tudjunk meg arról, hogy 
mi határozza meg a kereskedelmi forgalom 
élettartamát. A legújabb tanulmányok bi-
zonyítják, hogy a kereskedelmi kapcsolatok 
(Besedeš – Prusa, 2006b; Nitsch, 2009; 
Fertő – Soós, 2009; Brenton et al., 2010; 
Obashi, 2010; Cadot et al., 2013) meglepően 
rövid életűek. Az empirikus vizsgálatok 
általában megerősítik, hogy az exportőr 
jellemzői (például a GDP és a nyelv), a ter-
mék jellemzői (például az egységértékek) és 
a piaci jellemzők (például az importérték és 
a piaci részesedés) befolyásolják a kereske-
delem élettartamát (Hess – Persson, 2011; 
2012). A tanulmányok többsége azonban 
csak ipari termékekre összpontosít (Bojnec 
– Fertő, 2012).

Bár Magyarország kisebbnek számító ku-
koricaexportőr ország, 2016-ban a nyolca-
dik helyet foglalta el az exportőrök között 
a világpiacon. Így elmondható, hogy az or-
szág  jó esettanulmány lehet a kereskedelmi 
költségek szerepének vizsgálatára, hiszen 
kicsi, de mégis fontos szereplője a globális 
kukoricaexport piacának. A közelmúltbeli 
élelmiszerválság további motivációt jelent a 
kutatások számára. A tanulmány célja az el-
múlt két évtizedben a magyarországi kuko-
ricaexportban a kereskedelmi költségek és 
az élelmiszerválság hatásainak elemzése. A 
tanulmány szerkezete a következő: először 
rövid áttekintést adunk a magyar kukorica-
szektorról. A következő részben a empirikus 
módszertan és az eredmények bemutatása 
következik. Végül pedig a következtetések 
levonásával zárul a tanulmány.

a magyar kUkorIcaSzektor

A magyar kukoricaexport 1996 és 2015 
között jelentősen ingadozott. A hazai kuko-
ricaexport szintje az elemzett időszak első 
évtizedében meglehetősen alacsony volt 
(1. ábra), a második évtizedben azonban 
több mint duplájára emelkedett. ugyanak-
kor nem volt jelentős változás a vetésterület 
nagyságában és az átlagosan felhasznált 
kukoricamennyiségben, a termésátlagok-



gazdálkodás • 63. évfolyam • 6. szám, 2019 (474–485)476

ban viszont erős ingadozás figyelhető meg 
(évjárathatás). Az élelmiszerválság hatása 
jól látható, ám a rossz termés ellenére az ex-
port értéke jelentősen megnőtt. A kukorica-
export értéke 2008-ban és 2009-ben csök-
kent, csak 2011-ben érte el a válság előtti 

szintet. A vizsgált időszak utolsó három 
évében az export értéke ismét csökkent, 
szintje a válság éveinek értéke alá esett.

A hazai kukoricaexport legfontosabb 
célországai olaszország, Románia, Hol-
landia, németország és Ausztria (2. ábra). 

1. ábra
A magyar kukoricaexport, 1996–2015 (Hungarian maize exports, 1996-2015)

2. ábra
A legfontosabb 10 célország átlagos exportja 1996 és 2015 között (The average exports of top 

10 Hungarian destinations between 1996 and 2015)

Forrás: a szerzők saját számítása a World Bank (2017a) alapján

Forrás: a szerzők saját számítása a World Bank (2017a) alapján
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Hagyományosan olaszország a magyar ga-
bonatermékek, köztük a kukorica egyik 
legfontosabb piaca. Románia szintén ki-
emelt szerepet tölt be, hiszen többnyire 
tranzitországként működve kilépési pon-
tot jelent a fekete-tengeri piacokra a ma-
gyarországi kukorica számára a Dunának 
köszönhetően, amely mindkét országot 
keresztülszeli. A 2. ábrán látható követ-
kező három ország volumene jól tükrözi 
azok feldolgozószektorának fontosságát a 
magyar kukoricaexportban. Fontos kapcso-
lódási pont továbbá a Rajna–Majna–Duna-
csatorna, mely egyedüli vízi útként szeli 
keresztül a kontinenst és így az említett 
országokat is, lehetővé téve a belvízi hajó-
zást és vízi áruszállítást. Az Európai unió 
országain kívül az orosz és az ukrán piac 
fontossága jelentős a hazai kukoricaexport 
szempontjából. 

Magyarország a vizsgált időszak két év-
tizedében 83 országba exportált kukoricát, 
az éves partnerek száma azonban lényege-
sen alacsonyabb. A kereskedelmi partnerek 
száma 27 és 47 között ingadozott 1996 és 
2015 között (3. ábra). Érdekes módon az 
első évtizedben a kukorica exportjának 
földrajzi koncentrációja jóval kisebb volt, 
mint a második évtized során, és mindez 
kisebb exportértékkel párosult. A földraj-
zi koncentráció növekedése a kereskedel-
mi partnerek számának növekedésével 
és a magasabb exportértékkel párosult a 
vizsgált időszak második felében. A piaci 
partnerek számának instabilitása azonban 
részben arra utal, hogy a kukoricaexport 
növekedésének forrása elsősorban a ha-
gyományos piacokon történő exportnöve-
kedésen alapul és kevésbé az új célországok 
megtalálásán.

3. ábra
A magyar kukoricaexport piaci koncentrációja és a partnerországok száma (Market 

concentration and number of export relationships in Hungarian maize exports)

Forrás: a szerzők saját számítása a World Bank (2017a) alapján



gazdálkodás • 63. évfolyam • 6. szám, 2019 (474–485)478

módSzertan

A nemzetközi kereskedelmi irodalmat 
követve a kereskedelem élettartamára 
vonatkozóan két empirikus elemzési szál 
követhető. Az első elemzi a kétoldalú ke-
reskedelmi kapcsolatok élettartamát ter-
mék- (kategória)szinten, míg a második 
a vállalatok kereskedelmi magatartását, 
különösen az exporttermékek és a célállo-
mások vonatkozásában. Ez a tanulmány az 
ország-termék kapcsolatokra összpontosító 
szakirodalmon alapul. 

Besedeš és Prusa (2006a) Rauch (1999) 
osztályozása alapján megkülönböztetik a 
homogén és differenciált árukat. Úgy gon-
dolták, hogy a homogén áruk magasabb 
kockázati arányokkal rendelkeznek, mint 
a differenciált áruk, és a magasabb kezdeti 
kereskedelmi értékek növelik a túlélést. 
Ezen túlmenően eredményeik szerint az 
alacsonyabb szállítási költségek, magasabb 
GDP, magasabb tarifák és a forrásország 
devizájának értékcsökkenése hosszabb idő-
tartamhoz vezetnek. Nitsch (2009) arányos 
kockázati modelleket is alkalmaz a német 
import élettartamának vizsgálatához 1995 
és 2005 között. Azt is megállapítja, hogy az 
exportáló ország GDP-je és a közös nyelv 
csökkenti a kockázatokat. Ez vonatkozik 
az importáló ország kezdeti kereskedelmi 
értékére és piaci részesedésére is. Brenton 
és szerzőtársai (2009) elemzik az export-
áramok élettartamát az 5 számjegyű SiTC-
szinten, mintegy 80 exportáló és 50 im-
portáló országban 1985 és 2005 között. 
Szerintük a kezdeti kereskedelmi érték fon-
tos a túlélés szempontjából. Hess és Persson 
(2011) 15 különböző Eu-országból származó 
importra összpontosít 140 különböző ex-
portáló országból 1962 és 2006 között a 
4 jegyű SiTC-szinten. Ebből arra a követ-
keztetésre jutottak, hogy az importáramok 
átlagos élettartama csak 1 év. Továbbá azt 
mutatják, hogy az export diverzifikációja 
az, amely – mind az exportált termékek 
számát, mind az adott termékkel szolgál-

tatott piacok számát tekintve – jelentősen 
csökkenti a kereskedelmi forgalom befe-
jezésének veszélyét. Megfigyelhető, hogy 
ezen tanulmányok elméleti háttere hiányos. 
A heterogén vállalatokon alapuló meglévő 
elméletek nem magyarázzák meg a rövid 
életű kapcsolatokat (Hess – Persson, 2011). 
A közelmúltban Besedeš és szerzőtársai 
(2016) egy új elméletet dolgoztak ki a rövid 
életű kereskedelmi kapcsolatok empirikus 
szabályszerűségének magyarázatára.

A tanulmányban a szerzők a magyar ku-
korica exportélettartamára koncentrálnak. 
Az export- (export>0) élettartam analízisét 
az S(t) túlélési függvény segítségével becsül-
jük meg a nemparametrikus kaplan–Meier 
túlélő függvény alkalmazásával (Cleves et 
al., 2004). Feltételezzük, hogy egy minta 
n független megfigyelést tartalmaz (ti; ci), 
ahol i = 1, 2,…, n, ti a túlélési idő és ci a 
korlátozó indikátor C változó, amely 1-es 
értéket vesz fel, ha hiba történt és más eset-
ben 0 az i megfigyelésnél. Feltételezzük, 
hogy m<n a rögzített hiba. A rangsorban 
szereplő túlélési időket t(1)<t(2)<…<t(m), míg 
az nj azon esetek számát jelöli, ahol a meg-
hibásodások kockázata t( j). A dj pedig a 
megfigyelt hibákat jelöli. Ekkor a túlélési 
függvény kaplan–Meier-becslése:

  (1)
azzal a feltétellel, hogy   ha t<t(1). 
Az export időtartamának leíró elemzé-

se mellett érdekesek a túlélést magyarázó 
tényezők. A kereskedelem meghatározóit 
és az összehasonlító előnyöket meghatá-
rozó szakirodalom Cox-arányos kockázati 
modelleket alkalmaz (pl. Besedeš – Prusa, 
2006a; Bojnec – Fertő, 2012; Cadot et al., 
2013). ugyanakkor a közelmúltban meg-
jelent tanulmányok a Cox-modell három 
lényeges problémáját vetik fel, amelyek 
csökkentik a becslések hatékonyságát (Hess 
– Persson, 2011; 2012). Először is, a folya-
matos időmodellek (például a Cox-modell) 
torzított együtthatókat eredményezhetnek, 
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ha az adatbázis diszkrét időintervallumok-
ra (esetünkben évek) és különösen nagy 
számú külkereskedelmi kapcsolatokkal 
rendelkező mintákra vonatkozik. Másod-
szor, a Cox-modellek nem ellenőrzik a nem 
megfigyelt heterogenitást. Így az eredmé-
nyek nemcsak torzítottak, hanem hamisak 
is lehetnek. A harmadik kérdés az arányos 
kockázat feltételezésén alapul, amely ha-
sonló hatásokat feltételez az időtartam kü-
lönböző részeiben. Hess és Persson (2011) 
munkáját követve különböző diszkrét idejű 
modelleket, probit, logit és komplementer 
logit specifikációkat becslünk, ahol az im-
portáló országok véletlen hatásai beépül-
nek a modellbe, hogy kontrollálják a nem 
megfigyelhető heterogenitást.

Pontosabban az export kockázatát be-
csüljük t időpontban egy diszkrét időkoc-
kázati modell segítségével, az alábbi speci-
fikáció használatával:
XDikt=α0+α1POPit+α2POPkt+α3GDPCAPit 

+α4GDPCAPkt+α5lndistanceik+α6RTAikt+ 
α7WTOikt+α8EUikt+α9Crisisikt+εikt       (2)

Ebben a tanulmányban a magyar kuko-
ricaexport időtartamának 1996 és 2015 
között meghatározó tényezőit vizsgáltuk 
80 partnerországgal. Az exportadatok az 

EnSZ Comtrade adatbázisából (UNSD, 
2017), a World integrated Trade Solution 
(WiTS) adatbázisból és szoftveréből (ame-
rikai dollárban denominált) származnak 
(World Bank, 2017a). Az empirikus elemzés 
a kukorica kétoldalú kereskedelmén alapul 
a Harmonizált rendszer 4 számjegyű szint-
jén (HS1005 kód).

A többi magyarázó változó adatai az aláb-
bi adatforrásokból származnak: a népesség 
(POP) és az egy főre jutó GDP (GDPCAP) a 
World Bank (2017b) adatbázisából. Az idő-
beli változatok ellenőrzése magában foglalja 
a közös regionális kereskedelmi megálla-
podáshoz (RTA) való tartozást, amelybe 
tartozik a GATT/WTo-hoz és az Európai 
unióhoz való tartozás. Végül hozzáadunk 
egy időben változatlan dummy változót 
(Crisis) az élelmiszerválság hatásainak el-
lenőrzéséhez. A változók leírása és forrása 
az 1. táblázatban található.

eredmÉnyek ÉS  ÉrtekezÉS

Célunk a magyar kukoricaexport élet-
tartamának feltárása, leíró elemzéssel.  
A 2. táblázat összefoglalja a magyaror-
szági kukoricaexport külkereskedelmi 
kapcsolatainak eloszlását az 1996–2015 

1. táblázat
A változók leírása (Description of variables)

Változó Meghatározás Forrás

XD A változó értéke egy, ha nincs export, egyébként nulla  World Bank (2017a) 

POP A lakosság száma World Bank (2017b) I

GDPCAP Egy főre jutó GDP USA-dollárban World Bank (2017b)

Distance Fizikai távolság a nemzeti fővárosok között országpárok 
esetében

CEPII (2017)

RTA A változó értéke egy, ha Magyarország és az importőr 
ország azonos regionális kereskedelmi megállapodásba 

tartozik, egyébként nulla

WTO (2017)

WTO A változó értéke egy, ha az importőr ország a WTO tagja, 
egyébként nulla

WTO (2017)

EU A változó értéke egy, ha az importőr ország tagja az Európai 
Uniónak, egyébként nulla

CEPII (2017)

Crisis A válság változó értéke egy a 2007 utáni időszakra, egyéb-
ként nulla

Forrás: saját számítás
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közötti időszakban. Egy exportkapcsolatot 
hazánk és kereskedelmi partnerei között 
úgy definiálunk, ameddig Magyarország 
folytonosan (megszakítás nélkül) exportált 
egy partnerországba. Előfordulhat ugyanis, 
hogy Magyarország elkezdett exportálni 
egy országba, majd abbahagyta és később 
újra belépett arra a piacra. Ebben az idő-
szakban hazánknak 160 különböző kül-
kereskedelmi kapcsolata volt a kukorica 
világpiacán. A 2. táblázat azt mutatja, hogy 
a vizsgált időszakban az exportkapcsolatok 
fele megszakítás nélkül folytatódott, míg 
a másik fele legalább egyszer megszakadt, 
ami nagyjából összhangban van a korábbi 
tanulmányokkal (Besedes – Prusa, 2006b; 
Peterson et al., 2017). Emellett a megfigyelt 
160 kereskedelmi kapcsolat nem minden 
évben volt aktív. 1996-tól 54 aktív keres-
kedelmi kapcsolat volt, ami 2015-re 37 
kapcsolatra csökkent.

2. táblázat
A külkereskedelmi kapcsolatok eloszlása 

(Distribution of spells)

A kapcsola-
tok összes 

száma

A kapcsola-
tok száma

Gyakoriság, 
százalék

1 80 50,00

2 42 26,25

3 25 15,62

4 10 6,25

5 2 1,25

6 1 0,62

Összesen 160 100,00

Forrás: saját számítás

A 3. táblázat a 160 különféle kapcsolat 
élettartamhosszát mutatja. A kapcsolatok 
48%-a mindössze egy, míg 72%-a három 
vagy annál kevesebb évig tartott. Míg a szak-
irodalomban gyakran találtak rövid életű 
kapcsolatokat, a legtöbb tanulmány nem 
adja meg azok hosszának részletes elosz-
lását, kivéve Gullstrand és Persson (2015), 
Besedes és Prusa (2017), valamint Peterson 

és szerzőtársai (2017). Gullstrand és Persson 
(2015) szerint az összes kapcsolat közel 70%-
a csak egy évig és 90%-uk három vagy ke-
vesebb évig tart. Besedes és Prusa (2017) 
írása alapján ezek gyakorisága egy kicsit 
alacsonyabb, az összes kapcsolat esetében 
közel 60% egy évig és körülbelül 80% három 
évig vagy rövidebb ideig tartott. Hasonló 
indikátorok 34 és 55%-ot mutatnak Peterson 
és szerzőtársai (2017) tanulmányában. Az 
összes kapcsolat mindössze 9%-a maradt 
fenn a magyar kukoricaexport esetében.

3. táblázat
Az exportkapcsolatok élettartama 

(Duration of export relation)

Év A kapcsolatok 
száma

Gyakoriság, 
százalék

1 76 47,50

2 16 10,00

3 23 14,38

4 4 2,50

5 6 3,75

6 2 1,25

7 4 2,50

8 1 0,62

9 3 1,88

11 1 0,62

12 1 0,62

13 2 1,25

14 1 0,62

16 2 1,25

17 1 0,62

19 2 1,25

20 15 9,38

Összesen 160 100,00
Forrás: saját számítás

A 4. táblázat néhány kezdeti összefoglaló 
statisztikát tartalmaz a magyar kukori-
ca-exportáramok hosszára vonatkozóan.  
A 4. táblázat azt mutatja, hogy a teljes min-
tában az exportkapcsolatok medián-élet-
tartama mindössze 2 év. Az export átlagos 
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élettartama 4,7 év, ami már jóval maga-
sabb. Ezeket a számokat összehasonlítva 
a más országokban találtakkal, a magyar 
kukoricaexport szintén rövid életűnek tű-
nik. Például Besedes és Prusa (2006a) az 
Egyesült államokból származó importra 
vonatkozóan ugyanezen szintű adat ösz-
szeállítása esetén (átlagosan több mint 4 
év) 2 éves medián-élettartam található. 
Nitsch (2009), aki sokkal részletesebb ada-
tokat használ, a német import esetében 2 
év medián-élettartamot mutat, míg Hess és 
Persson (2011) szerint csak 1 éves mediánja 
van az európai importnak. Számításaink 

jóval magasabb átlag- és mediánértékeket 
mutatnak az első kapcsolat és magasabb 
értékeket az egyetlen kapcsolatok esetében, 
ahol nem történt piacról való kilépés vagy 
oda való belépés.

Ahhoz, hogy a kereskedelmi folyamatokat 
több információval tudjuk leírni, mint egy 
egyszerű átlag vagy szórásérték, leíró túlélő 
függvényt is be kell mutatnunk. A 4. ábra 
a kukoricapiaci kapcsolatok empirikus túl-
élő függvényeit mutatja be. Az x tengely a 
megfigyelt kapcsolat hosszát ábrázolja, míg 
az y tengely azokat a megfigyeléseket, ahol 
a kapcsolat hossza meghaladja a megadott 

4. táblázat
A kapcsolatok leíró statisztikája (Summary statistics of spells)

Változó N Átlag Medián Szórás Minimum Maximum

Teljes minta 160 4,675 2 6,123 1 20

Első kapcsolat 80 6,45 2,5 7,605 1 20

Egyetlen kapcsolat 38 10,526 10,5 9,185 1 20
Forrás: saját számítás

4. ábra
Kaplan–Meier túlélő függvény (Kaplan-Meier survival estimates)

Forrás: a szerzők saját számítása a World Bank (2017a) alapján
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értéket. A kaplan–Meier túlélési függvény 
azt jelzi, hogy az időszak első felében a 
kapcsolatok kevesebb mint egyharmada 
megszűnt, de ez az arány jelentősen nőtt 
az időszak második felében. Más szóval az 
összes kapcsolat több mint 55%-a megszűnt 
a gazdasági válságot követően.

A következő bekezdés során a magyar 
kukoricaexport időtartamának megha-
tározó tényezőivel foglalkozunk. A (2) 
egyenlet felhasználásával véletlen hatású 
probit, logit és komplementer logit mo-
dellekkel becsüljük meg a kukoricaexport 
túlélésének kockázatait, ami lehetővé teszi 
számunkra, hogy figyelembe vegyük a nem 
megfigyelt heterogenitást. Amint az a táb-
lázatok alsó részén található log-likelihood 
függvények értékeiből is látható, a becs-
lőfüggvényeink nagyon hasonlóak mind a 
három táblázat esetében. Az 5. táblázat azt 
mutatja, hogy az importőrök népességének 
nagysága csökkenti a kukoricaexport meg-
szűnésének valószínűségét. Az exportőr 
lakosságának együtthatói azonban nem 
szignifikánsak, ami azt jelenti, hogy ez 
nem befolyásolja a kukoricaexportot.  
A becslések szerint az exportőr országban 

az egy főre jutó jövedelem GDP-je növeli, 
míg az importőrök egy főre jutó GDP-je 
csökkenti a kukoricaexport kudarcának 
valószínűségét. A korábbi tanulmányokhoz 
hasonlóan (Brenton et al., 2009; Hess – 
Persson 2011, 2012; Besedeš et al., 2016) 
a becslések szerint a távolság növeli a ku-
koricaexport kapcsolataiban bekövetkező 
kudarc valószínűségét minden specifiká-
cióban. A piacra jutás változói, beleértve a 
közös WTo-t vagy az RTA-tagságot, nem 
befolyásolták jelentősen a kukoricaexport 
élettartamát. Az Eu-tagság azonban erő-
teljesen csökkentette annak kockázatát, 
hogy egy adott kereskedelmi kapcsolat 
véget érjen. Végül a válság növelte az ex-
portkudarcok valószínűségét. Figyeljük 
meg, hogy az eredmények meglehetősen 
robusztusak az alternatív modellek eseté-
ben, bár az együtthatók mérete különböző 
modellspecifikációkban változik.

Az 5. táblázat szerint a probit, a logit 
és a komplementer logit becslések ered-
ményei között kevés kvalitatív különbség 
van, ami az első fontos robusztussági teszt. 
Ezután további robusztussági ellenőrzése-
ket végeztünk el. ugyanezzel az eljárással, 

5. táblázat
Eredmények a teljes mintára (Estimation of full sample)

Probit Logit Cloglog

lnPOPi 10,550 17,541 8,399

lnPOPk –0,230*** –0,442*** –0,226***

lnGDPCAPi 0,861*** 1,557*** 0,895***

lnGDPCAPk –0,157** –0,268** –0,181**

lnDistance 1,035*** 1,876*** 1,161***

WTO –0,196 –0,406 –0,169

RTA 0,021 0,078 –0,007

EU –0,749*** –1,301*** –0,876***

Crisis 0,293* 0,593** 0,317*

constant –38,200** –65,650** –34,930*

N 1581 1581 1581

rho 0,362 0,348 0,344

log-likehood  –644,474  –642,354  –663,591
Forrás: saját számítás
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mint a fenti leíró elemzésben, sorrendben 
módosítjuk a kapcsolatok definícióját és 
használjuk az első és az egyetlen kapcsola-
tot. Amint azt a 6. és a 7. táblázat mutatja, 
míg a két módosítás jelentősen csökkenti 
a megfigyelések számát, azonban az ered-

ményeket nagyrészt nem befolyásolják. Az 
egyetlen kivétel az első kapcsolat esetében 
van: a válság már nem szignifikáns többé. 
Egyetlen kapcsolat esetén az exportáló 
ország gazdasági fejlődésének szintje és a 
válság nem szignifikáns.

6. táblázat
Eredmények az első kapcsolatra (Estimation for the first spell)

Probit Logit Cloglog

lnPOPi 3,962 0,446 2,231

lnPOPk –0,227*** –0,464*** –0,224***

lnGDPCAPi 1,342*** 2,406*** 1,331***

lnGDPCAPk –0,194** –0,349** –0,252**

lnDistance 1,147*** 2,200*** 1,257***

WTO –0,226 –0,498 –0,114

RTA 0,123 0,381 0,129

EU –0,706*** –1,349*** –0,545**

Crisis 0,117 0,247 0,199

constant –27,370 –34,591 –24,411

N 1350 1350 1350

rho 0,465 0,461 0,437

log-likehood  –421,424  –414,324  –443,328
Forrás: saját számítás

7. táblázat
Eredmények az egyetlen kapcsolatra (Results for a single relationship)

Probit Logit Cloglog

lnPOPi 17,355 34,166 13,898

lnPOPk –0,302*** –0,588*** –0,356**

lnGDPCAPi 0,633 1,297 0,743*

lnGDPCAPk –0,311** –0,574** –0,484**

lnDistance 1,314*** 2,480*** 1,606***

WTO –0,005 –0,067 0,054

RTA –0,274 –0,410 –0,245

EU –1,070** –1,968** –1,351**

Crisis –0,308 –0,494 –0,250

constant –52,382 –103,115 –47,072

N 744 744 744

rho 0,472 0,475 0,527

log–likehood  –153,151  –151,088  –164,204
Forrás: saját számítás
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következtetÉSek

A tanulmány a magyar kukoricaexport 
élettartamát vizsgálja az 1996–2015 kö-
zötti időszakban. különböző diszkrét idő-
modelleket alkalmaztunk a magyar ku-
koricaexport világpiaci mozgatórugóinak 
magyarázatára. A magyar kukoricaexport 
2004 után jelentősen ingadozott. A magyar 
kukoricaexport földrajzi koncentrációja az 
Eu bővítését követően is jelentősen nőtt a 
kereskedelmi partnerek tekintetében.

Az elemzésünkben néhány érdekes meg-
állapításra jutottunk. Először is, a szakiro-
dalomhoz kapcsolódóan megállapítottuk, 
hogy a magyar kukoricaexport a világpiacon 
valóban nagyon rövid életű. A magyar export 
medián élettartama mindössze 2 év. Ezen túl-
menően az első év során az összes kapcsolat 
majdnem 48%-a megszűnik, míg az összes 
exportáram mintegy 72%-a az első 3 évben.

Fontos eredmény, hogy a kereskedelem 
meghatározó „gravitációs” tényezői, bele-
értve a piaci méretet, a fejlesztési szintet 
és a kereskedelmi költségeket, nemcsak az 
exportértékeket, hanem az export élettar-
tamát is érintik. A piachoz való hozzáférési 
változók közül csak az Eu-tagság volt jelen-
tős hatással a magyar export élettartamára. 
Végezetül, a gazdasági válság csökkentette 
a kukoricaexport kudarcának valószínűsé-
gét a teljes mintában, de ez a hatás nem volt 
szignifikáns az almintákban.
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 Maize is one of the most important agricultural export product in Hungary. The paper 
investigates the duration of Hungarian maize exports over the period 1996-2015. We 
employ various discrete time models to explain the drivers of Hungarian maize exports 
to the world market. Calculations show that Hungarian maize exports are rather short-
lived. our results suggest that standard gravity model variables like market size, level 
of economic development and distance significantly impact the duration of Hungarian 
maize exports. in addition, whilst the Eu membership decreases, the economic crisis 
rather increases the probability of exports failures in Hungarian maize exports.

Summary


