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Balogh jeremiás máté

a földrajzi távolság, a kulturális 
hasonlóság és a szabadkereskedelem 
hatása a borkereskedelemre

A globalizálódó világgazdaságban a vezető bortermelő országok egyre jelentősebb bor-
kereskedelmet bonyolítanak le egymás között. Míg Európában a fogyasztók egyre keve-
sebb bort vásárolnak, addig Amerikában és Ázsiában a bor iránti kereslet folyamato-
san bővül: a borkereskedelem földrajzi átrendeződése zajlik. A kulturális hasonlóság 
és a földrajzi távolság kereskedelemre gyakorolt hatását gyakran a kereskedelemelmé-
letek gravitációs modelljével elemzik. E tanulmány azt vizsgálja, hogy a fő borexpor-
táló országok közötti földrajzi távolság, kulturális hasonlóság és szabadkereskedelem 
milyen hatással van a nemzetközi borkereskedelemre, annak költségeire. A regressziós 
becslés eredményei alátámasztják, hogy a borkereskedelem költségei alacsonyabbak, 
ha a kereskedelmi partnerek kulturálisan hasonlók, földrajzilag közel helyezkednek el 
egymáshoz, vagy van tengeri kikötőjük, tagjai a WTO-nak, illetve ha kötöttek egymás-
sal regionális kereskedelmi megállapodást. Ezenkívül megállapítható, hogy az angol-
szász, a latin-amerikai és az európai kulturális klaszterek elsősorban egymással keres-
kednek. A kutatás számos kulturális változó alkalmazásával és több ökonometriai 
modell, illetve becslési eljárás nagymintás tesztelésével gazdagítja a szakirodalmat.*
Journal of Economic Literature (JEL) kód: Q17, F13, F14.

a nagy bortermelő országok egyre nagyobb mennyiségű bort exportálnak a világpi-
acra, és jelentős borkereskedelmet bonyolítanak le egymás között is. a borpiaci válto-
zások azonban eltérnek a tradicionális európai bortermelők esetében.

míg az 1980-as évektől kezdve a nagy bortermelők (franciaország, olaszország 
és spanyolország) hazai borfogyasztása jelentősen csökkent, addig az „újvilági” 
bortermelők növelték a termelési kapacitásaikat és borkeresletüket a nemzetközi 
piacokon (Cembalo és szerzőtársai [2014]). a borfogyasztás és borkereskedelem 
földrajzi átrendeződésnek hatására a bor iránti kereslet különösen észak-ame-
rikában és ázsiában növekedett ugrásszerűen (Aizenman–Brooks [2008]). jelen-
leg a világon vásárolt borok közel felét nem a termelő országban fogyasztják el, 
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miközben a borok kereskedelme csak ritkán jár többletköltségek nélkül (Dal 
Bianco és szerzőtársai [2015]).

a kulturális hasonlóságnak és a földrajzi távolságnak a kereskedelem nagyságára 
gyakorolt hatását a nemzetközi kereskedelemről szóló szakirodalomban általában 
a gravitációs modellek segítségével vizsgálják, amelyek kereslet- vagy kínálatoldali 
kereskedelemelméletekkel konzisztens módszerekkel egyaránt becsülhetők (Head–
Mayer [2014]). Tinbergen [1962] szerint az országok közötti kétoldalú kereskedelem 
a newtoni gravitációs elmélethez hasonlóan a kereskedelemben is alkalmazott gra-
vitációs modellekkel elemezhető. a gravitációs modellek egy adott ország gazda-
ságának nagysága, földrajzi távolsága, kulturális hasonlósága és kereskedelemének 
mértéke között teremtenek összefüggést.

a nemzetközi kereskedelem szakirodalmában már találhatunk olyan kutatáso-
kat, amelyek gravitációs modelleket alkalmaznak a borágazatra. a dél-amerikai és 
az európai uniós bortermelő országokat külön-külön vizsgálva, több szerző is pub-
likált a borkereskedelmet gravitációs elmélettel elemző kutatásokat (Pinilla–Serrano 
[2008], Dascal és szerzőtársai [2002], De Blasi és szerzőtársai [2007], Fertő és szerző-
társai [2013]). a világ nagy bortermelő országai közötti kereskedelmet átfogó, gra-
vitációs modellel vizsgáló elemzés ezzel szemben eddig még nem látott napvilágot, 
valamint olyan kutatás sem született, amely a világ bortermelő országainak borke-
reskedelmét a – Filippaios–Rama [2011] által alkalmazott – kulturális távolság alap-
ján képzett klasztereken keresztül elemezte volna.

a tanulmány borkereskedelmi gravitációs modell alkalmazásával – 2012-re vonat-
kozó, nagymintás, keresztmetszeti adatbázison – vizsgálja a világ nagy bortermelő 
országainak kétoldalú borkereskedelemét. a kutatásban szereplő borkereskedelmi 
adatok a WITS [2014], WDI [2014], CEPII [2013], Wto [2013], de Sousa [2014], La 
Porta és szerzőtársai [1999], valamint Ronen–Shenkar [1985] és Filippaios–Rama 
[2011] adatain alapulnak. 

a gravitációs modelleknél a szakirodalom által is ajánlott eljárások közül három 
becslési módszert [ols-, heckman-féle kétlépcsős és Poisson-féle pszeudo maxi-
mum likelihood becslési eljárással (Poisson Pseudo Maximum Likelihood, PPML)] 
teszteltünk a robusztus eredmények elérése és a legjobban illeszkedő becslés meg-
találása érdekében.

a bevezetést követően a tanulmány szakirodalmi áttekintéssel folytatódik, amelyet 
a gravitációs modellek módszertanának bemutatása követ. majd a modellspecifiká-
ciót, a becsült összefüggéseket és a regressziós becslések eredményeit ismerteti, végül 
az utolsó fejezet levonja a következtetéseket.

szakirodalmi előzmények

a kétoldalú kereskedelmi partnerkapcsolatok vizsgálatára a kereskedelemelméletben 
leggyakrabban a gravitációs modelleket alkalmazzák. a legtöbb modellspecifikáció 
egyrészt alkalmas kereskedelmi költségek azonosítására (például az áruk és szolgál-
tatások szállítási és tranzakciós költségei), másrészt egyetlen termelési tényezővel 
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is működik (mint például az adott ország gdP-je), harmadrészt keresletoldali vagy 
kínálatoldali kategóriába is sorolható (Head–Mayer [2014]).

a keresletoldali gravitációs egyenlet levezetése Anderson [1979] nevéhez fűződik. 
Armington [1969] szerint az egyes termékek egyedülálló forrásai az egyes országok 
(azaz létezik országonkénti termékdifferenciálás). a szimmetrikus dixit–stiglitz–
Krugman-féle monopolisztikusverseny-feltételezéseken alapuló gravitációs egyenlet 
azt feltételezi, hogy az összes ország adott számú vállalata az anyaország minden ter-
méke iránt támaszt keresletet a világpiacon. a hasznosságfüggvény konstans helyet-
tesítési rugalmasságú a világ összes rendelkezésre álló terméke esetében.

a kínálatoldali (vagy heterogén iparágak felőli) megközelítés a ricardói kompara-
tív előnyök elméletén alapul, míg Eaton–Kortum [2002] a gravitációs egyenletet az 
állandó helyettesítési rugalmasságból vezeti le.

a következőkben ismertetjük azokat a kutatásokat, amelyek a gravitációs model-
lek segítségével vizsgálták a borkereskedelmet. ezek főként csak bizonyos régióra 
vagy kontinensre, például az európai unió bortermelő országaira vagy dél-ame-
rikára koncentráltak és a kulturális távolságot országklaszterek segítségével még 
nem vizsgálták. 

Pinilla–Serrano [2008] gravitációs modellje a spanyol asztali borok exportjá-
nak hosszú távú meghatározó tényezőit igyekezett azonosítani az 1871 és 1935 
közötti időszakban. a kutatás szerint a spanyol asztali borokat főleg olyan orszá-
gokba exportálták, amelyek piacai bővültek, kulturálisan hasonlítottak, és a föld-
rajzi távolság is elenyésző volt.

Dascal és szerzőtársai [2002] az eu 12 tagországának 1989–1997 közötti borkeres-
kedelmét elemezte gravitációs modell segítségével. az eredmények alátámasztották, 
hogy az egy főre jutó gdP növekedése pozitívan befolyásolta a borkereskedelmet: a 
nagyobb jövedelem/kereslet kereskedelemösztönző hatású. 

De Blasi és szerzőtársai [2007] olaszország és exportpiacai közötti gravitációs össze-
függéssel vizsgálta a kiváló minőségű borok kereskedelmének nagyságát. a kutatás 
kimutatta, hogy az eu-bővítés elősegítette a minőségi olasz borok exportját.

Fertő és szerzőtársai [2013] az eu 27 országa 1998–2011 közötti kommuniká-
ciós költségeinek borexportra gyakorolt hatását elemezte. a szerzők különböző 
(tobit, heckman-, Poisson-) becslési módszereket alkalmaztak. eredményeik alá-
támasztották a standard gravitációs modellváltozók (piaci méret, kereskedelmi 
költségek, nyelvi vagy múltbeli gyarmati kapcsolat) létjogosultságát a borkeres-
kedelem esetében is.

Dal Bianco és szerzőtársai [2013] az argentin borkereskedelmet elemezte gravitá-
ciós modellel, és arra a következetésre jutott, hogy a borimportáló ország gazdasági és 
politikai sajátosságai is jelentősen befolyásolják a borkereskedelem nagyságát. emel-
lett az eu-val vagy észak-amerikával kötendő szabadkereskedelmi megállapodások 
hiánya jelentős hátrányt jelent az argentin borkereskedelemnek.

Dal Bianco és szerzőtársai [2015] a világ borkereskedelmére vonatkozóan vizsgálta 
a kereskedelmi akadályok (szállítási és tarifális-technikai akadályok, valamint egész-
ségügyi és növény-egészségügyi szabványok) hatását és a kereskedelmi költségek sze-
repét az 1997 és 2010 közötti időszakban.
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Lombardi és szerzőtársai [2016] a világ legfőbb borexportáló országainak (olaszor-
szág, franciaország és spanyolország) eu-n belüli borkereskedelmét vizsgálja a keres-
kedelmi akadályok figyelembevételével, gravitációs modell segítségével.

a fenti tanulmányok főleg egy bizonyos kontinensre vagy egy adott régió kereske-
delmére koncentrálnak. a tanulmány célja, hogy megvizsgálja, a földrajzi távolság, a 
kulturális hasonlóság, a szabadkereskedelem, illetve a kulturális távolság klaszterek1 
milyen hatással vannak a fő bortermelő országok közötti borexport nagyságára. 
a kutatási minta 40 bortermelő és 216 kereskedelmi partnerországot tartalmaz. 

módszertani háttér

a gravitációs modellek csak akkor érvényesek, ha a kereskedelemben néhány fon-
tos korlátozó feltétel teljesül. az egyik ilyen feltétel, hogy bármekkorák is az árak, az 
adott ország valamennyi mennyiséget mindenképpen vásárol a világ minden orszá-
gából (Anderson [1979]).

minden termék esetében van valamennyi kereskedelmi forgalom, minden ország 
kereskedik, és egyensúlyi állapotban a nemzeti jövedelem megegyezik egy adott ter-
mék iránti hazai és külföldi kereslet összegével (gdP). ezért a nagyobb országok álta-
lában többet exportálnak és importálnak, mint a kisebbek (Bacchetta és szerzőtár-
sai [2012]). a magasabb szállítási költségek csökkentik a kereskedelem mértékét (az 
export vagy az import nagyságát).

Bergstrand [1985], [1989] gravitációs modellje Krugman [1980] mono polisztikus-
verseny-elméletének közvetlen alkalmazása. Helpman és szerzőtársai [2008] és Chaney 
[2008] a nemzetközi kereskedelemelméletekből vezeti le a gravitációs modelleket, és 
termékdifferenciálást, valamint heterogén vállalati struktúrát feltételez. ahhoz, hogy 
a gravitációs modell jól specifikált legyen, elengedhetetlen a relatív kereskedelmi költ-
ségek kezelése. ezen általános feltételek alapján a gravitációs modellek számos becs-
lési módszere létezik a szakirodalomban. a standard gravitációs modell a követke-
zőképpen írható fel (Anderson–van Wincoop [2003]):

Xij = G × Si × Mj × ϕij, (1)

ahol Xij az i-edik országból a j-edik országba irányuló export értéke, 
Mj az importáló ország gdP-je,
Si az exportáló ország gdP-je,
G egy olyan változó, amely független mind az i-edik, mind a j-edik országtól, ilyen 

például a világkereskedelem liberalizációjának mértéke,
ϕij az i-edik exportáló ország j-edik ország piacához való hozzáférése nehézségé-

nek mértéke. 

1 Filippaios–Rama [2011] az exportáló országok és célpiacok közötti kulturális távolság mérése ér-
dekében Ronen–Shenkar [1985] eredményeit felhasználva – amely az országokat négy dimenzió (nyelv, 
földrajzi helyzet, jólét és vallás) szerint csoportosította – a kulturális távolság kilenc klaszterét külön-
böztette meg: angolszász, latin-európai, latin-amerikai, germán, arab, közel-keleti/afrikai, távol-kele-
ti, északi és független.
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a gravitációs összefüggés lineárissá transzformált, log-log modelljét megkaphatjuk, 
ha az alapmodell változóinak logaritmusát vesszük:

lnXij = lnG + lnSi + lnMj + lnϕij. (2)

a gravitációs modellek regressziós becslése esetén számos változó használatos a 
kereskedelem költségeinek meghatározására: a két ország közötti földrajzi távolság 
nagysága, tengeri kikötővel való ellátottság vagy szárazföldi elzártság, közös hatá-
rok, közös nyelv vagy más kulturális hasonlóságot képviselő változók, mint például 
a múltbeli gyarmati kapcsolatok.

e változók mellett számos érv szólhat: a szállítási költségek a földrajzi távolságok 
növekedésével rendszerint emelkednek. ezenkívül a kereskedelem költségei ala-
csonyabbak a hasonló nyelvet beszélő vagy kulturálisan egymáshoz közelebb álló 
országok esetében, mivel jobban ismerik egymás üzleti, kereskedelmi gyakorlatait 
(Bacchetta és szerzőtársai [2012]). 

a kulturális változók általában időben állandók, ugyanakkor a kultúra is változhat 
azokban az országokban, amelyek jobban integrálódtak a nemzetközi kereskedelembe. 
ezért fontos a kultúra időbeli változásának mérése is (Head–Mayer [2014]).

Két ország közötti közös vallási kapcsolat is ösztönözheti a kereskedelmet (Kang–
Fratianni [2006], Linders–de Groot [2006]). az itt bemutatott modellben alkalma-
zott közösvallás-változó (vallás) forrása: La Porta és szerzőtársai [1999] adatbázisa, 
amely az adott országban gyakorolt vallás százalékos adatait tartalmazza (katolikus, 
protestáns, muzulmán vagy egyéb).

a földrajzi távolság és a nyelvi-kulturális hasonlóság vizsgálata kitüntetett figyel-
met érdemel a gravitációs modellekben, mivel e jellemzők alapján könnyen képez-
hetők kulturálistávolság-klaszterek a kereskedő országok között. fontos megem-
líteni, hogy a kulturális hasonlóság és a földrajzi közelség nem feltétlenül párosul 
egyszerre. az angolszász kulturális klaszterben található országok (ausztrália, 
egyesült Királyság és az egyesült államok) a gyarmatosításnak és a népvándorlás-
nak köszönhetően három különböző, egymástól távol fekvő kontinensen helyez-
kednek el (Ronen–Shenkar [1985]).

a kereskedő országok közötti kulturális távolság mérésére Ronen–Shenkar [1985] 
és Triandis [1994] a nyelv, a földrajzi elhelyezkedés, a jólét és a vallás viszony-
lagos hasonlósága alapján kulturális klasztereket dolgozott ki. jelen tanulmány 
a Ronen–Shenkar [1985] szerzőpáros Filippaios–Rama [2011] által kialakított 
kulturálistávolság-klasztereit alkalmazza a becsült modellekben (Függelék F2. táb-
lázat, F4. táblázat). 

a kereskedelmi/tarifális akadályokat képviselő változókat gyakran kétértékű for-
mában építik be a gravitációs modellek regressziós egyenleteibe: például a regionális 
kereskedelmi egyezmények (regional trade agreements, RTA) vagy Wto-tagság for-
májában (Bacchetta és szerzőtársai [2012]). 

mindemellett érdemes leszögezni, hogy a gravitációs modellek alkalmazása felvet-
het néhány módszertani problémát és nehézséget is: a multilaterális ellenállási hatá-
sok, a heteroszkedaszticitás, a nulla értékű kereskedelmi adatok kezelése és a becslés 
megfelelő függvényformájának a kiválasztása.
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Általános módszertani feltételek

Anderson–van Wincoop [2003] kimutatta, hogy a relatív kereskedelmi költségek kont-
rollálása elengedhetetlen egy jól megalapozott gravitációs modellnél. az elméleti 
eredmények azt mutatják, hogy a kétoldalú kereskedelmet a relatív kereskedelmi költ-
ségek határozzák meg, azaz a j-edik ország arra való hajlandóságát, hogy az i-edik 
országból importáljon [a j-edik ország i-edik országba irányuló kereskedelme költ-
ségének nagysága az import teljes „ellenállásához” képest (súlyozott átlagos kereske-
delmi költségek), valamint az i-edik ország exportőreivel szembeni átlagos „ellenál-
lás” mértéke] (Anderson–van Wincoop [2003]).

az úgynevezett többoldalú ellenállási hatások (multilateral resistance term, MRT) 
alkalmazását az indokolja, hogy amennyiben két szomszédos országot több nagyobb 
gazdaság határol (például Belgium és hollandia, franciaország és Németország által 
határolt), kevesebbet kereskedniek egymással, mint ha óceánok és tengerek (auszt-
rália és új-zéland) vagy sivatagok és hegyek (Kirgizisztán és Kazahsztán) vennék 
körül őket (Anderson–van Wincoop [2003]). az MRT becslésénél viszont problémát 
jelent, hogy az nem figyelhető meg közvetlenül, de az MRT becslésének számos alter-
natív módja is ismeretes. a legegyszerűbb és széles körben alkalmazott módszer az 
importőr–exportőr országpár fix hatások alkalmazása (Rose–van Wincoop [2001], 
Feenstra [2004], Baldwin–Taglioni [2006]).

a gravitációs adatbázisok megfigyeléseinél gyakran – különbözőképpen – fel-
léphet a heterogenitás jelensége, azaz számos regressziós becslésnél nem teljesül a 
ho mo szkedaszticitás (szórások egyezősége) kritériuma. az országpár fix hatások 
kétértékű (bináris) változók segítségével történő hozzáadása a regresszióhoz sok-
szor segít kezelni az országok között fellépő heterogenitás problémáját. 

az endogenitás problémája is gyakran megjelenhet a gravitációs modellekben, ami-
kor a kereskedelempolitika szerepét regionális kereskedelmi egyezmények (RTA) vál-
tozóinak segítségével vizsgálják (Bacchetta és szerzőtársai [2012]). az RTA változókat 
ugyanis inkább befolyásolja a kereskedelem mértéke, mintsem az RTA határozná meg 
a kereskedelem nagyságát. az egyszerű ols-modellek önmagukban nem megbízhatók, 
ezért a legjobb megoldás az országpár fix hatások beépítése a modellekbe.

továbbá a gravitációs adatbázisok egyes cellái gyakran tartalmazhatnak nulla ada-
tokat is. a nulla kereskedelmi értékek vagy ténylegesen a kereskedelem hiányára vonat-
koznak, vagy egyszerűsítésből és kerekítésekből származhatnak, amelyek nagyon kis 
mértékű kereskedelemre is utalhatnak, ezért ezen értékek kizárása a mintából jelentős 
információs veszteséggel is járhat (Linders–de Groot [2006]). általában három alterna-
tív módszer ismeretes a nulla kereskedelmi értékek kezelésére:

– csonkolt minta használata a nulla értékek kizárásával,
– kis konstans értékek (1 dollár) hozzáadása a nulla kereskedelmi adatokhoz, így a 

nulla értékek a logaritmizálásakor sem esnek ki,
– a modellek abszolút értékben történő becslése (logaritmusalak helyett) (Bacchetta 

és szerzőtársai [2012] 112. o.).
a nulla kereskedelmi értékek ugyanakkor jól kezelhetők a Poisson-féle pszeudo 

maximum likelihood becslési eljárással (Poisson Pseudo Maximum Likelihood, PPML). 
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Santos–Tenreyro [2006] megjegyzi, hogy heteroszkedaszticitás jelenléte esetén is a 
PPml becslési módszer biztosítja a leghatásosabb, torzítatlan becslést.

továbbá a nulla értékek származhatnak a kereskedő országok azon döntéséből, 
hogy egy adott termékből bizonyos piacokra nem exportálnak. e döntés modellezése, 
illetve a mintaszelekciós torzítás mérése érdekében a szakirodalom a heckman-féle 
kétlépcsős becslési módszert javasolja (Linders–de Groot [2006] és Gómez-Herrera 
[2010]). a heckman-eljárás az első lépcsőben probit becslést alkalmaz annak a való-
színűségnek a becslésére, hogy adott n ország pozitív mennyiséget importál-e az 
i-edik termékből. a második lépés a gravitációs egyenletet a pozitív megfigyelések 
szerint becsli mintakorrekciós tényezőt (mills-féle λ) is alkalmazva. a heckman-
alapú módszerek közös nagy kihívása, hogy nehéz megfelelő, nulla értékeket kizáró 
korlátozó feltételt találni (Head–Mayer [2014]). 

a tanulmányban a heckman-féle kétlépcsős mintaszelekciós becslési eljárás során 
kétértékű függő változó segítségével biztosítjuk a nulla értékek közötti kizáró sze-
lekciós feltételt (az export kétértékű változójának értéke egyenlő 1-gyel, ha az export 
értéke pozitív, máskülönben 0-val egyenlő).

a gravitációs becsléseknél a megfelelő függvényforma megválasztása is fontos. 
a szakirodalom számos függvényformát ajánl a lineáris legkisebb négyzetek mód-
szerétől (ols) az olyan nemlineáris formákig, mint a PPml. a standard gravitá-
ciós egyenlet és más multiplikatív modellek (például a Cobb–douglas-féle terme-
lési függvény) ols-becsléssel logaritmizált formában becsülhetők. Santos–Tenreyro 
[2006] a PPml-becslést tartja a legmegfelelőbb megoldásnak a gravitációs egyen-
letek becslésére, amely lehetővé teszi a nulla kereskedelmi értékek és a robusztus 
becslés egy időben történő alkalmazását.

a tanulmányban ols- és heckman-féle kétlépcsős, valamint a hetero szkedasz-
ti ci tását is kezelő PPml-eljárást alkalmazzuk a modell becslésére – országpár fix 
hatás kétértékű változóként beépítve a nulla kereskedelmi értékeket.

a kétoldalú borkereskedelem szerkezete

a mintában szereplő főbb borkereskedelmi partnerországokat és borexportpiacaikat 
mutatja be az 1. táblázat. jól látható, hogy a mintabeli országok adatai alapján fran-
ciaország, olaszország, spanyolország, ausztrália és Chile bonyolította le a legna-
gyobb kétoldalú borexportot a vizsgált időszakban. ami az exportcélországokat 
illeti, az egyesült államokba, egyesült Királyságba, Németországba, Kanadába és 
Kínába irányult a világ fő bortermelő országainak borexportja 2012-ben. ezenkívül 
érdemes megemlíteni, hogy az exportcélországok között olyan távol-keleti országok 
is előfordulnak, mint Kína, hongkong és japán. megállapítható továbbá, hogy mind 
a fő exportáló, mind a fő exportcélországok között nagyobb méretű országok is meg-
találhatók (például franciaország, olaszország, ausztrália, Németország, Kanada, 
Kína), amelyek átlagos borexportja és/vagy -importja is magasabb. mindez előreve-
títi azt a feltételezést, hogy a nagyobb méretű gazdaságok nagyobb borkereskedel-
met is bonyolítanak le egymás között (gravitációs hatás).
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1. táblázat
a világ fő borexportáló országainak borexportja és az exportcélországokba irányuló 
borexport, 2012 (millió dollár)

Borexportőrök Borexport Célországok a célországba 
irányuló borexport

franciaország 9 985 749 egyesült államok 4 664 958
olaszország 6 018 251 egyesült Királyság 4 529 100
spanyolország 3 278 822 Németország 3 244 315
ausztrália 1 945 035 Kanada 1 853 835
Chile 1 785 361 Kína 1 538 928
egyesült államok 1 275 875 hollandia 1 336 675
Németország 1 240 881 japán 1 319 397
új-zéland   978 180 argentína 1 282 672
argentína   923 259 Bissau-guinea 1 220 763
Portugália   904 369 Belgium 1 204 089
dél-afrika   769 880 svájc 1 165 204
egyesült Királyság   679 870 seychelle-szigetek 1 099 747
svájc   173 520 hongkong 1 076 553
ausztria   173 133 franciaország   855 512

Forrás: saját számítások a világbank adatbázisai alapján (WITS [2014]).

adatok és a modellspecifikáció

a gravitációs modellek empirikus irodalma alapján tanulmányunk öt fő hipotézisre 
keresi a választ a regressziós modellek segítségével. 

1. hipotézis • a nagyobb bortermelő országok általában több bort exportálnak 
egymás piacaira, mivel a nagyobb piacméret növeli a bor iránti keresletet.2

2. hipotézis • a földrajzi távolság (a legnépesebb városok közötti távolság, tengeri 
kikötő, szárazföldi elzártság) növeli a borkereskedelem költségét.3 

3. hipotézis • a kulturálisan hasonló (közös hivatalos nyelvvel, múltbeli gyar-
mati kapcsolattal, illetve közös vallással rendelkező) bortermelő országok több bort 
exportálnak egymás exportpiacaira.4

2 a gravitációs modellekben a nagyobb méretű országok (a nagyobb piacméret miatt) általában 
többet exportálnak és importálnak, így az országpárok gdP-je pozitív hatással van a kereskedelemre 
(Bacchetta és szerzőtársai [2012]).

3 a szállítási költségek a földrajzi távolságok növekedésével rendszerint emelkednek (Bacchetta és 
szerzőtársai [2012], Head–Mayer [2014]).

4 a kereskedelem költségei alacsonyabbak azon országok esetében, amelyek hasonló nyelvet beszél-
nek, illetve kulturálisan hasonlók egymáshoz, mivel ezek az országok jobban ismerik egymás üzleti, 
kereskedelmi gyakorlatait is (Bacchetta és szerzőtársai [2012], Head–Mayer [2014]).



B a l o g h  j e r e m i á s  m á t é866

4. hipotézis • az országok között kereskedelmi megállapodások (Wto- és regi-
onális kereskedelmi megállapodások) élénkítik a borkereskedelmet, mivel mérséke-
lik a kereskedelmi akadályokat.5

5. hipotézis • mivel a hasonló nyelvet beszélő országok jobban ismerik egymás 
üzleti és kereskedelmi gyakorlatait (Bacchetta és szerzőtársai [2012]), a kulturális 
távolság alapján képzett klaszterek közül az angolszász, a latin-amerikai, a latin-eu-
rópai és a germán elnevezésű klaszterbe tartozó országok inkább egymástól vásárol-
nak bort, mint más csoportba tartozó országoktól.6 

a borkereskedelem gravitációs modelljének becsléséhez összesen 4199 darab 2012. évi 
megfigyelést használtunk fel. a Függelék F3. táblázata, valamint az azt követő lista 
tartalmazza azt a 40 jelentős borexportáló országot és 216 kereskedelmi partnert, 
amely része keresztmetszeti adatbázisunknak. 

a modell függő változója (borexport) a Wits-adatbázisból származik: a 6. szintű 
harmonizált áruleíró és kódrendszerben (hr-6) 2204 termékkódú (friss szőlőből 
készült bor, alkoholtartalmú bor és szőlőmust) borászati termékkategóriát és kétol-
dalú borexportra vonatkozó adatokat kiválasztva (WITS [2014]).

a modell magyarázó változóit a 2. táblázat tartalmazza.
a gravitációs egyenletben ols-, PPml- (Baier–Bergstrand [2009], Santos–

Tenreyro [2006]), valamint heckman-féle kétlépcsős (Heckman [1979]) becslési 
módszert alkalmazunk az eredmények tesztelésére. az országpár fix hatások az 
összes modell esetében kétértékű változók segítségével lettek beépítve (importőr: 
Djimpj, exportőr: Diexpi). az ols- és a heckman-féle becslésekben a logaritmizálás 
során a nulla értékű megfigyelések megtartása érdekében minden nulla értékű 
kereskedelmi adathoz egy konstans 1 dolláros értéket adtunk hozzá (bővebben: 
Bacchetta és szerzőtársai [2012]). a vizsgált modellben a következő gravitációs 
egyenleteket becsültük.

OLS- és Heckman-féle kétlépcsős becslés (a borexport logaritmusa, nulla kereskedelmi 
értékek figyelembevételével)

1. modell 
lnborexportij = α + β1lngdPexpi + β2lngdPimpj + β3lntávij + β4határ ij +  
+ β5nyelvij + β6kgyarmatij + β7gykapcsij + β8vallásij + β9kontij + β10Wtoij +  
+ β11rtaij + Diexpi + Djimpj + uij

5 a kereskedelmi/tarifális akadályokat képviselő változókat olyan bináris formában építik be a gra-
vitációs-regressziós modellekben, mint a regionális kereskedelmi egyezmények (rta) vagy a Wto-
tagság. a kisebb kereskedelmi akadályok csökkentik a borkereskedelem költségét, és ösztönzik a ke-
reskedelmet (Bacchetta és szerzőtársai [2012] 106. o.).

6 a tradicionális bortermelő országok főként a latin-európai (franciaország, olaszország, 
spanyolország, Portugália), a germán (Németország, ausztria, svájc), valamint az angolszász 
(egyesült államok, ausztrália, új-zéland), illetve latin-amerikai (Chile, argentína) elnevezésű 
klaszterbe tartoznak.
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2. táblázat
a modellben alkalmazott független változók bemutatása

független 
változó magyarázat

együttható 
feltételezett 

előjele

lnGDPexp borexportáló ország gdP-je (folyó áron, dollár) +
lnGDPimp borimportáló ország gdP-je (folyó áron, dollár) +

lntáv földrajzi távolság: a vizsgált országok legnépesebb városai közötti 
legrövidebb távolság (kilométer) –

Független kétértékű változók

határ közös országhatár: 1, ha mindkét partnerország egymással határos,  
0 egyébként +

a kulturális hasonlóság hatása

Nyelv közös hivatalos nyelv: 1, ha a két ország rendelkezik közös elsődleges 
hivatalos nyelvvel, 0 egyébként +

hasonlóság kulturális hasonlóság: 1, ha a két ország valaha azonos volt,  
0 máskülönben

Kgyarmat múltbeli közös gyarmatosítók hatása: 1, ha mindkét országnak volt 
közös gyarmatosítója 1945 után, 0 egyébként +

gykapcs gyarmati kapcsolat: 1, ha a két ország között valaha gyarmati 
kapcsolat állt fenn, 0 egyébként +

teng tengeri kikötővel való ellátottság: 1, ha az országnak van tengeri 
kikötője, 0 egyébként 

Kont szárazföldi elzártság: 1, ha a két kereskedő ország közül legalább  
az egyik ország szárazfölddel elzárt (kontinentális), 0 egyébként –

vallás közös vallás: 1, ha ugyanaz a fő vallás mindkét országban, 0 egyébként +
a szabadkereskedelem hatása

rta regionális kereskedelmi megállapodás: 1, ha a kereskedők között van 
rta-megállapodás, 0 egyébként +

Wto WTO-tagság: 1, ha mindkét partnerország tagja a Wto-nak,  
0 egyébként +

A kulturális távolság alapján képzett klaszterek

angolszász értéke 1, ha a kereskedő országok az angolszász klaszterbe tartoznak, 
0 egyébként +

germán értéke 1, ha a kereskedő országok a germán klaszterbe tartoznak,  
0 egyébként +

latinam értéke 1, ha a kereskedő országok a latin-amerikai klaszterbe 
tartoznak, 0 egyébként +

latineu értéke 1, ha a kereskedő országok a latin-európai klaszterbe 
tartoznak, 0 egyébként +

Megjegyzés: Filippaios–Rama [2011]-ben szereplő klaszterek közül az arab, távol-keleti, közel-
keleti/afrikai, északi klaszter jelen modellben nem szerepel a megfigyelések mintabeli alacsony 
száma miatt. a hasonlóság változó csak a heckman-féle szelekciós egyenletben, szelekci-
ós változóként szerepel. Forrás: saját szerkesztés a WITS [2014], CEPII [2013], WTO [2013], 
de Sousa [2014], La Porta és szerzőtársai [1999] és Filippaios–Rama [2011] adatbázisai alapján. 
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2. modell 
lnborexportij = α + β1lngdPexpi + β2lngdPimpj + β3lntávij + β4határij + β5nyelvij +  
+ β6kgyarmatij + β7gykapcsij + β8vallásij + β9kontij + β10Wtoij + β11rtaij +  
+ β12angolszászij + β13germánij + β14latinAmij + β15latineuij + Diexpi + Djimpj + uij

PPML-becslés (borexport abszolút értékben, nulla kereskedelmi értékek figyelembe-
vételével)

1. modell 
borexportij = α + β1lngdPexp i + β2lngdPimpj + β3lntávij + β4határ ij +  
+ β5nyelvij + β6kgyarmatij + β7gykapcsij + β8vallásij + β9kontij + β10WTOij +  
+ β11RTAij + Diexpi + Djimpj + uij

2. modell 
borexportij = α + β1lngdPexpi + β2lngdPimpj + β3lntávij + β4határij + β5nyelvij +  
+ β6kgyarmatij + β7gykapcsij + β8vallásij + β9kontij + β10WTOij + β11RTAij +  
+ β12angolszászij + β13germánij + β14latinamij + β15latineuij + Diexpi + Djimpj + uij

mindkét becslési eljárásban az 1. modell egy szűkített egyenlet, amelyben a közös 
hivatalos nyelv (nyelvij) változó a nyelvrokonság hatását méri a borkereskedelemre, 
míg a 2. bővített modell azt vizsgálja, hogy mekkora a kulturális távolság alapján 
képzett klaszterek (angolszászij, germánij, latinamij, latineuij) extra magyará-
zóereje a közös nyelv mellett a borkereskedelemre. Így például a közös angolszász 
kulturális távolság alapján képzett klaszter marginális hatását a közös nyelv (nyelvij) 
és az angolszász kétértékű változó (angolszászij) együtthatóinak összeadásával 
(β5nyelvij + β12angolszászij) kapjuk meg. 

a regressziós becslés eredményei

a következőkben a gravitációs modell – ols-, PPml-, heckman-féle eljárás segítségé-
vel végzett – regressziós becsléseinek eredményeit ismertetjük. az egyes modellek a nulla 
kereskedelmi értékeket (borexport logaritmikus formában: lnborexport_adj) a keres-
kedelmi partnerországok (országpárok) fix hatásait is figyelembe veszik (3. táblázat).

az ols becslési eljárások alátámasztják a kereskedelem költségei, valamint az azt 
meghatározó földrajzi, kulturális és a szabadkereskedelmi tényezők közötti hipo-
téziseket (1–4. hipotézis). az elemzés eredményei alapján megállapítható, hogy a 
nagyobb országok kölcsönösen több bort exportálnak, a bor szállítási költségei a föld-
rajzi távolság növekedésével összhangban nőnek (lntáv = –2,113 és –2,144), illetve 
magasabbak a tengeri kapcsolattal nem rendelkező kereskedelmi partnerek között 
(kont = –1,165 és –1,225). a közös országhatár kétértékű változójának (határ) 
hatása és negatív előjele ellentétes a vártakkal, ennek lehetséges oka, hogy a mintában 
szereplő országok csupán 3,5 százaléka (4199-ből 149 ország) határos egymással, viszont 
a változó 10 százalékos megbízhatósági szint mellett sem szignifikáns.
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3. táblázat
az ols-modell regressziós eredményei
függő változó: lnborexport_adj

független változó 1. modell 2. modell

lngdPexp 0,839***
(0,144)

0,832***
(0,144)

lngdPimp –0,486
(0,357)

–0,492
(0,356)

lntáv –2,113***
(0,136)

–2,144***
(0,145)

határ –0,274
(0,468)

–0,201
(0,473)

Nyelv 1,500***
(0,262)

1,459***
(0,272)

gykapcs 1,382**
(0,623)

1,388**
(0,622)

Kgyarmat 2,135***
(0,332)

2,148***
(0,338)

vallás 1,130***
(0,256)

1,110***
(0,256)

Kont –1,165**
(0,536)

–1,225**
(0,538)

Wto 2,712**
(1,167)

2,687**
(1,154)

rta 0,940***
(0,231)

0,930***
(0,231)

angolszász 0,382
(0,574)

germán –0,598
(0,504)

latinam 0,276
(0,565)

latineu –0,327
(0,469)

Konstans –7,859
(9,322)

–7,261
(9,320)

exportőr fix hatás igen igen
importőr fix hatás igen igen

N 3,488 3,488
R2 0,632 0,633

Megjegyzés: lnborexport_adj a borexport változó logaritmizálása miatt a nulla értékű ex-
port megtartása érdekében minden nulla értékű kereskedelmi adathoz 1 dolláros korrekciós 
érték lett hozzáadva. standard hibák zárójelben. *** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1.
Forrás: saját számítások a WITS [2014], CEPII [2013], WTO [2013], de Sousa [2014], La Porta 
és szerzőtársai [1999] és Filippaios–Rama [2011] adatbázisai alapján.
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a borexport költségei alacsonyabbak, ha kereskedelmi partnerek kulturálisan hason-
lók egymáshoz, azonos nyelvet beszélnek (nyelv = 1,5), azonos az uralkodó vallás 
(vallás = 1,11 és 1,13), vagy mindkettő partnerország tagja a Wto-nak, illetve az orszá-
gok kötöttek regionális kereskedelmi egyezményeket egymással (1. modell). 

az ols-becslésben a kulturális távolság alapján képzett klaszterek együtthatói az 
angolszász (0,382) és a latin-amerikai (0,276) országok esetében a közös nyel-
ven felüli, pozitív extra hatást mutatnak, míg a latin-európai (–0,327) és a ger-
mán (–0,598) kulturális távolság alapján képzett klaszterhez tartozó országok nega-
tív extra hatást jeleznek a közös nyelv változóhoz képest (ellentétes hatású, negatív 
együtthatók). az 1. modell eredményei nagyrészt összhangban vannak a szakiroda-
lomban korábban közölt empirikus eredményekkel, ugyanakkor a kulturális távol-
ság alapján képzett klasztereket tartalmazó 2. modell esetében a klaszterváltozók 
nem szignifikánsak és a várt együtthatók előjelei – a germán és latin-európai 
országok esetében – ellentmondást mutatnak a várt eredményekkel (egyes esetben 
pozitív helyett negatív hatást jeleznek). 

a 4. táblázat a heckman-féle kétlépcsős mintaszelekciós becslési eljárás kétértékű 
szelekciós változóval (export: a változó értéke 1, ha a borexport értéke pozitív, 0 más-
különben) történő becsléseit is tartalmazza. 

a heckman-féle 1. és 2. modell becslése az előzőkben becsült ols-modellekhez 
hasonló eredményeket mutat, viszont a standard hibái és becsült együtthatói is 
kisebbek, jelezve a változók kisebb hatásait. a heckman-féle eljárás első lépésében a 
különböző kulturálistávolság-klaszterek becsült együtthatói – a közös nyelv változója 
(nyelv) 1 feletti pozitív hatásán (1,12 és 1,13) túlmenően – kismértékű (0,2 alatti) nem 
szignifikáns többlethatást jeleznek (4. táblázat – kulturális klaszterek).

a 4. táblázat 1.a) és 2.a) oszlopaiból jó látható, hogy az exportőr és importőr gdP-vál-
tozók bár pozitívak, egyik modellben sem szignifikánsak. a földrajzi távolság változó 
(lntáv) a becslések mindkét lépcsője esetében negatív szignifikáns hatást mutat. Bár a 
heckman-féle együtthatók az ols-sel becsült együtthatóknál kisebbek, de összhang-
ban vannak az előző becslések eredményeivel. a kulturális változók (nyelv, gykapcs, 
vallás) a közös országhatár (határ) változó kivételével az 1.a) modellben pozitív elő-
jelűek, de az ols-nél kisebb értékeket vesznek fel. a regionális kereskedelmi megálla-
podások és a Wto-együtthatók is pozitívak, és eredményeik összhangban vannak a 
szakirodalom eredményeivel. a földrajzi távolság rugalmassági együtthatója (lntáv) a 
gravitációs modellekben általában –0,7 és –1,5 közötti értékeket vesz fel a szakiroda-
lom alapján (Bacchetta és szerzőtársai [2012]). a 4. táblázatban a becsült együtthatók 
hasonló intervallumban mozognak (lntáv = –0,759 és –1,167 között). 

a 4. táblázat 2. modelljében – 2.a) és 2.b) – a kulturális távolság alapján képzett 
klaszterek hatását vizsgálva látható, hogy a becsült változók bár többségében pozitív 
extra marginális hatást jeleznek, de értékük nem szignifikáns, így az 5. hipotézist 
nem támasztják alá.

a heckman-féle becslés első és második lépcsője [1.b) és 2.b) oszlop] jól szemlélteti 
a mintabeli nulla kereskedelmi értékek torzító hatását az adatbázisban. a szignifikáns 
mills-λ, a heckman-féle becslés első lépésében szereplő magasabb standard hibák 
és a változók esetenként változó előjelei (például lngdPexp, határ, angolszász, 



A  f ö l d r A j z i  t á v o l s á g ,  A  k u l t u r á l i s  h A s o n l ó s á g . . . 871

4. táblázat
a heckman-féle kétlépcsős mintaszelekciós becslés eredményei
függő változó: a) lnborexport_adj, b) export kétértékű (1, ha a borexport pozitív, 0 egyébként)

független változó 1.a) modell 1.b) modell 2.a) modell 2.b) modell

lngdPexp 0,0299
(0,0642)

–0,0525
(0,0552)

0,0311
(0,0641)

–0,0527
(0,0553)

lngdPimp 2,753
(2,064)

1,790
(1,263)

2,704
(2,063)

1,794
(1,265)

lntáv –1,167***
(0,0831)

–0,759***
(0,0708)

–1,147***
(0,0868)

–0,786***
(0,0736)

határ 0,282
(0,226)

–0,0238
(0,244)

0,270
(0,227)

0,0346
(0,245)

Nyelv 1,131***
(0,145)

0,436***
(0,124)

1,123***
(0,152)

0,418***
(0,126)

gykapcs 1,270***
(0,362)

0,235
(0,213)

1,283***
(0,363)

0,252
(0,214)

Kgyarmat 1,222***
(0,190)

0,625***
(0,194)

1,217***
(0,192)

0,625***
(0,195)

vallás 0,576***
(0,149)

0,375***
(0,118)

0,565***
(0,149)

0,352***
(0,118)

Kont –0,401
(0,314)

–0,548**
(0,231)

–0,386
(0,317)

–0,523**
(0,230)

Wto 0,604
(0,867)

1,095**
(0,472)

0,609
(0,868)

1,088**
(0,475)

rta 0,774***
(0,120)

0,231**
(0,0965)

0,775***
(0,120)

0,222**
(0,0973)

angolszász –0,00519
(0,349)

0,253
(0,514)

germán 0,0739
(0,263)

–0,495**
(0,243)

latinam 0,0478
(0,356)

0,664
(0,586)

latineu 0,173
(0,267)

–0,139
(0,229)

hasonlóság 1,789***
(0,511)

1,830***
(0,512)

mills-féle λ 0,927***
(0,177)

0,870***
(0,176)

Konstans –52,79
(48,62)

–34,24
(29,68)

–51,84
(48,59)

–34,10
(29,73)

exportőr fix hatás igen igen
importőr fix hatás igen igen

N 3488 3488 3488 3488

A megjegyzést lásd a következő oldalon. 
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germán, latineu változók) a nulla kereskedelmi értékek torzító hatására utalnak, 
és rontják a modell eredményeit.

a PPml-becslések eredményei (amelyek a nulla kereskedelemi értékeket és a bor-
exportot abszolút értékben tartalmazzák) alapján megállapítható, hogy a modell leg-
több együtthatója szignifikánsan különbözik nullától (5. táblázat). a borexportáló és 
-importáló országok gdP-je, a közös hivatalos nyelv, az egykori múltbeli gyarmati 
kapcsolat, a közös vallás pozitív irányban befolyásolják a borexportot (1. és 3. hipoté-
zis). a közös országhatár (határ) változó nem szignifikáns (–0,073 és –0,154) és elő-
jele negatív, ami azt jelenti, hogy az egymással közvetlenül határos országok kevésbé 
szállítanak bort egymás piacaira. 

a PPml-becslésekben a földrajzi távolság (lntáv) rugalmassági együtthatói – ame-
lyek –0,42 és –0,44 közötti intervallumban mozognak – kisebbek lettek, mint az ols- 
és a heckman-becslésben. az együtthatók közötti nagyságrendbeli különbségek a 
különböző becslési módszerekből adódhatnak (például a PPml nemlineáris becslési 
mechanizmusa). az országpár fix hatásokat is tartalmazó modellek becslései jelen-
tősen különböznek az szimpla ols-becslésektől (Head–Mayer [2014]). 

az ols-, heckman- és PPml-becslésekben a kétértékű kulturális változók (nyelv, 
gykapcs, vallás) pozitív előjele alátámasztja, hogy az azonos vagy hasonló kulturá-
lis és vallási hátterű országok inkább kereskednek egymással (3. hipotézis). mind-
ezek az eredmények hozzájárulnak a kulturális hasonlóság és a földrajzi közelség 
meghatározó szerepéhez a borkereskedelemben (2. és 3. hipotézis).

a szabadkereskedelmet (Wto) és a regionális kereskedelmi egyezményeket képvi-
selő (rta) változók a PPml-modellben is megerősítik a 4. hipotézist, amely szerint 
a kisebb kereskedelmi akadályok ösztönzik a borkereskedelmet (pozitív együtthatók). 
a Wto-tagság változójának pozitív hatása közel négyszerese a regionális kereskedelmi 
egyezmények szintén pozitív hatásának (Wto = 1,6 versus rta = 0,4).

a PPml-becslés eredményei szerint leginkább a latin-amerikai (0,9), a germán (0,6) 
országklaszterek esetében tapasztalható szignifikáns pozitív extra kereskedelmi hatás, de 
a latin-európai (0,46) és angolszász (0,23) országoknál is kimutatható kisebb pozitív, 
bár nem szignifikáns többlethatás. a többi kulturális távolság alapján képzett klaszter 
esetében csupán 0,5 alatti nem szignifikáns hatások mutathatók ki. 

az ols-becslések esetén az R2-értékek 0,6, míg a PPml-becslésekben a pszeudó 
R2 értékei 0,8 felettiek, amely mutatók a modellek jó illeszkedését jelzik. érde-
mes megjegyezni, hogy a magas illeszkedési mutatók jelentős mértékben a fix hatá-
sok (exportőr és importőr kétértékű változók) beépítésének tudhatók be, mivel a fix 

A 4. táblázathoz tartozó megjegyzés: lnborexport_adj a borexport változó logaritmizálása 
miatt a nulla értékű export megtartása érdekében minden nulla értékű kereskedelmi adat-
hoz 1 dolláros korrekciós érték lett hozzáadva.
standard hibák zárójelben. 
a hasonlóság változó, korrekciós változóként csak a heckman-féle szelekciós egyenlet 
második lépésében szerepel Smctry változó néven.
*** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1.
Forrás: saját számítások a WITS [2014], CEPII [2013], WTO [2013], de Sousa [2014], La Porta 
és szerzőtársai [1999] és Filippaios–Rama [2011] adatbázisai alapján.
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5. táblázat 
az 1. modell PPml-becslésének eredményei
függő változó: borexport abszolút értékben

független változó 1. modell 2. modell

lngdPexp 0,141**
(0,0667)

0,150**
(0,0695)

lngdPimp 0,727
(2,449)

0,654
(2,540)

lntáv –0,437***
(0,0983)

–0,417***
(0,109)

határ –0,0733
(0,242)

–0,154
(0,239)

nyelv 0,720***
(0,186)

0,562**
(0,224)

gykapcs 2,619***
(0,638)

2,642***
(0,669)

kgyarmat 0,451*
(0,230)

0,472**
(0,235)

vallás 0,552**
(0,236)

0,485**
(0,209)

kont –1,462**
(0,607)

–1,084*
(0,656)

Wto 1,607*
(0,909)

1,638*
(0,914)

rta 0,379**
(0,178)

0,397**
(0,178)

angolszász 0,234
(0,324)

germán 0,605*
(0,357)

latinam 0,901***
(0,288)

latineu 0,465
(0,333)

Konstans –12,32
(57,68)

–11,44
(59,84)

exportőr fix hatás igen igen
importőr fix hatás igen igen

Pszeudó R2 0,864 0,870
N 3477 3477

standard hibák zárójelben. *** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1.
Forrás: saját számítások a WITS [2014], CEPII [2013], WTO [2013], de Sousa [2014], La Porta 
és szerzőtársai [1999] és Filippaios–Rama [2011] adatbázisai alapján.
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hatások nélküli illeszkedési mutatók értékei mindkét becslési eljárásnál jóval kiseb-
bekROLS

2 0 23= , , pszeudó RPPML
2 0 25= , ).

összességében az eredmények alapján megállapítható, hogy nagyobb méretű orszá-
gok között a borkereskedelem is jelentősebb (1. hipotézis), a borkereskedelem költ-
sége a földrajzi távolság növekedésével emelkedik (2. hipotézis). a borkereskede-
lem költségei alacsonyabbak, ha a kereskedelmi partnerek tengeri kapcsolattal, kikö-
tővel rendelkeznek, illetve közösek a kulturális gyökereik (nyelvrokonság, múltbeli 
gyarmati függőség vagy közös vallás) (3. hipotézis). ha a kereskedelmi partnerek 
mindketten tagjai a Wto-nak vagy van regionális kereskedelmi egyezmény (rta) 
közöttük, az szintén ösztönzi a kereskedelmet (4. hipotézis). a PPml-becslésben a 
kulturálistávolság-klaszterekhez tartozó együtthatók – a latin-amerikai és germán 
klaszterek szignifikánsan, míg az angolszász és latin-európai klaszterek nem szigni-
fikánsan – részben alátámasztják az 5. hipotézist: a kulturális klaszterek a közös 
nyelvi hatáson felül pozitív többlethatást gyakorolnak a borkereskedelemre. a Santos–
Tenreyro [2006] által javasolt PPml-becslés tekinthető a legjobbnak, mivel itt a legszig-
nifikánsabbak a változók, és a legkisebbek a standard hibák, valamint az egyes változók 
és a kulturális klaszterek előjelei is megegyeznek az előzetes hipotézisekkel.

tehát a gravitációs modellek becslései alátámasztják az 1–4. hipotézist és részben 
az 5. hipotézist a borkereskedelem és a kulturális hasonlóság, a fölrajzi távolság, a 
szabadkereskedelem és a kulturális távolság alapján képzett klaszterekre vonatko-
zóan. a számításokat azonban jelentős mértékben korlátozzák a kereskedelmi ada-
tok elérhetősége és megbízhatósága, illetve a nulla borexportértékek torzító hatásai.

összefoglalás

a kulturális hasonlóság és a földrajzi távolság kereskedelemre gyakorolt hatását a 
nemzetközi kereskedelemről szóló szakirodalomban gravitációs modellek segítségé-
vel vizsgálják. tanulmányunk a világ 40 bortermelő országának kétoldalú borkeres-
kedelemét 2012. évi nagymintás keresztmetszeti adatokon modellezte. 

a változók közül az exportőr és importőr ország gdP-je, a közös hivatalos nyelv, 
a gyarmati háttér és a vallás pozitív irányban befolyásolják a borexportot. a föld-
rajzi távolság, a kontinentális földrajzi adottságok és a közös országhatár negatívan 
hatottak a borkereskedelemre. a kulturális hasonlóság hatása (gyarmati kapcsolat, 
vallás, közös nyelv) minden becslés esetben pozitív volt. mindezek jól bizonyítják 
a kulturális-vallási hasonlóság és a földrajzi távolság meghatározó szerepét a világ 
borkereskedelmében. ami a Wto-tagságot és a regionális kereskedelmi megállapo-
dásokat illeti, a változók szignifikanciaszintje igazolta azt a hipotézist, hogy a keres-
kedelmi akadályok leépítése és a szabadabb kereskedelem ösztönzi a borkereskedel-
met. a regressziós számítások szerint az azonos kulturálistávolság-klaszterbe tartozó 
országok (az angolszász, a latin-amerikai, a latin-európai és a germán) elsősorban 
egymással kereskedtek 2012-ben. 

a kutatás több szempontból is bővítette a gravitációs modellek szakirodalmát: a 
borkereskedő országok kulturális-nyelvi csoportjai (klaszterei) közötti kapcsolatokat 



A  f ö l d r A j z i  t á v o l s á g ,  A  k u l t u r á l i s  h A s o n l ó s á g . . . 875

is vizsgálja, illetve több becslési módszert alkalmaz. a tanulmány emellett számos 
egyszerűsítéssel is él: makroszintű borkereskedelmi adatokkal dolgozik, az egyes 
országok között szállított borászati termékeket azonos termékkategóriaként kezeli.
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878függelék
F1. táblázat
a változók leíró statisztikái

változó megfigyelés átlag standard hiba minimum maximum

borexport (nulla értékekkel) 4199 7402,33 58759,19  0,00 1740000
lnborexport (0 értékek nélkül) 2762  5,13 3,21 –6,91 14,37
lnborexport_adj (0 értékekkel) 4199  1,01 6,28 –6,91 14,37
export (1, ha a borexport pozitív, 0 különben) 4199  0,66 0,47  0,00  1,00
lngdPexp 4199 26,82 1,79 22,71 30,42
lngdPimp 3869 25,06 2,31 17,50 30,42
lntáv 4193  8,44 0,96  4,09  9,88
határ 4193  0,04 0,19  0,00  1,00
nyelv 4193  0,14 0,35  0,00  1,00
kgyarmat 4193  0,05 0,22  0,00  1,00
gykapcs 4193  0,02 0,14  0,00  1,00
vallás 4199  0,78 0,41  0,00  1,00
kont 3800  0,14 0,35  0,00  1,00
rta 4199  0,27 0,45  0,00  1,00
Wto 3825  0,33 0,47  0,00  1,00
angolszász 4199  0,01 0,11  0,00  1,00
germán 4199  0,03 0,17  0,00  1,00
latinam 4199  0,01 0,11  0,00  1,00
latineu 4199  0,04 0,19  0,00  1,00

Forrás: saját számítások a WITS [2014], CEPII [2013], Wto [2013], de Sousa [2014], La Porta és szerzőtársai [1999] és Filippaios–Rama [2011] 
adatbázisai alapján. 
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F2. táblázat
a kulturális távolság alapján képzett klaszterek

Klaszter Klasztertagországok

angolszász ausztrália, dél-afrika, egyesült államok, egyesült Királyság, hawaii, 
holland antillák, hollandia, Írország, Kanada, man-sziget, új-zéland 

arab algéria, Bahrein, Brunei, egyesült arab emírségek, egyiptom, irán, 
jordánia, Kuvait, libanon, szaúd-arábia, szíria

távol-keleti

Banglades, dél-Korea, fidzsi-szigetek, fülöp-szigetek, guam, hongkong, 
indonézia, Kambodzsa, Kína, madagaszkár, makaó, malajzia, malawi, 
mali, mariana-szigetek, Nepál, salamon-szigetek, seychelle-szigetek, sri 
lanka, suriname, szingapúr, tahiti, tajvan, thaiföld, Pápua új-guinea, 
új-Kaledónia, vietnam

germán
ausztria, Bosznia, Csehország, észtország, fehéroroszország, horvátország, 
lengyelország, lettország, liechtenstein, litvánia, luxemburg, 
magyarország, Németország, svájc, szlovákia, ukrajna

független izrael, india, japán, oroszország

latin-amerikai

argentína, Bahama-szigetek, Barbados, Bermuda, Bolívia, Brazília, 
Chile, Costa rica, dominikai Köztársaság, ecuador, guatemala, guyana, 
honduras, jamaica, Kajmán-szigetek, Kolumbia, Kuba, mexikó, Nicaragua, 
Panama, Paraguay, Peru, Puerto rico, salvador, santa lucia, trinidad és 
tobago, uruguay, venezuela, virgin-szigetek

latin-európai
albánia, Belgium, Bulgária, Ciprus, franciaország, görögország, 
macedónia, málta, moldova, monaco, olaszország, Portugália, románia, 
spanyolország, szerbia, szlovénia 

Közel-keleti/
afrikai

angola, Belize, Botswana, Burundi, Csád, elefántcsontpart, etiópia, 
gabon, ghána, guinea, jemen, Kamerun, Kazahsztán, Kenya, Kongó, 
lesotho, libéria, marokkó, mauritánia, mauritius, mozambik, Namíbia, 
Niger, Nigéria, örményország, Pakisztán, réunion, ruanda, sierra leone, 
szenegál, szudán, szváziföld, tanzánia, törökország, tunézia, uganda, 
Üzbegisztán, zaire, zambia, zimbabwe

északi dánia, finnország, grönland, izland, Norvégia, svédország

Forrás: Filippaios–Rama [2011].
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F3. táblázat
az adatbázisban szereplő borexportáló országok 

Borexportáló ország gyakoriság Borexportáló ország gyakoriság

albánia  16 india  79
algéria  20 Kanada  81
argentína 145 Kína  81
ausztrália 171 libanon  92
ausztria 137 macedónia  54
Belgium 169 magyarország 103
Bosznia és hercegovina  29 málta  37
Bulgária 112 moldova  79
Chile 163 Németország 190
Ciprus  70 olaszország 195
Csehország 101 oroszország  51
dél-afrika 189 Portugália 178
egyesült államok 157 románia  91
egyesült Királyság 183 spanyolország 187
egyiptom   8 svájc 144
fehéroroszország  23 szlovákia  56
franciaország 203 szlovénia  76
görögország 115 törökország  77
grúzia  76 új-zéland 123
horvátország  71 ukrajna  67

Borexportcélországok (216 darab): afganisztán, albánia, algéria, andorra, angola, an-
guilla, antigua és Barbuda, argentína, aruba, ausztrália, ausztria, azerbajdzsán, Ba-
hama-szigetek, Bahrein, Banglades, Barbados, Belgium, Belize, Benin, Bermuda, Bhután, 
Bissau-guinea, Bolívia, Bosznia-hercegovina, Botswana, Brazília, Brit virgin-szigetek, 
Brunei, Bulgária, Burkina faso, Burundi, Chile, Ciprus, Comore-szigetek, Cook-szigetek, 
Costa rica, Csád, Cseh Köztársaság, dánia, dél-afrika, dominikai Köztársaság, dzsibuti, 
ecuador, egyesült államok, egyesült arab emírségek, egyesült Királyság, egyiptom, el 
salvador, elefántcsontpart, eritrea, északi-mariana-szigetek, észtország, etiópia, falkland-
szigetek, fehéroroszország, feröer-szigetek, fidzsi-szigetek, finnország, francia Polinézia, 
franciaország, fülöp-szigetek, gabon, gambia, ghána, gibraltár, görögország, grenada, 
grönland, grúzia, guatemala, guinea, guyana, haiti, holland antillák, hollandia, hon-
duras, hongkong, horvátország, india, indonézia, irak, irán, Írország, izland, izrael, 
jamaica, japán, jemen, jordánia, Kajmán-szigetek, Kambodzsa, Kamerun, Kanada, Kará-
csony-szigetek, Katar, Kazahsztán, Kelet-timor, Kenya, Kína, Kirgizisztán, Kiribati, Kókusz 
(Keeling-szigetek), Kolumbia, Kongói demokratikus Köztársaság, Kongói Köztársaság, 
Koreai demokratikus Köztársaság, Koreai Köztársaság, Közép-afrikai Köztársaság, Kuba, 
Kuvait, laoszi Népi demokratikus Köztársaság, lengyelország, leone, lesothói Királyság, 
lettország, libanon, libéria, líbia, litvánia, luxemburg, macedónia, madagaszkár, ma-
gyarország, makaó, malajzia, malawi Köztársaság, maldív-szigetek, mali, málta, marokkó, 
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marshall-szigetek, mauritánia, mauritius, mexikó, mianmar, mikronézia, moldova, mon-
gólia, montserrat, mozambik, Namíbia, Nauru, Németország, Nepál, Nicaragua, Niger, Ni-
géria, Niue, Norfolk-szigetek, Norvégia, olaszország, omán, oroszország, örményország, 
Pakisztán, Palau, Panama, Pápua új-guinea, Paraguay, Peru, Pitcairn-szigetek, Portugália, 
románia, ruanda, saint Kitts és Nevis, saint vincent és grenadine-szigetek, saint-Pierre és 
miquelon, salamon-szigetek, san marino, são tomé és Príncipe, seychelle-szigetek, sierra, 
spanyolország, sri lanka, surinamei Köztársaság, svájc, svédország, szamoa, szaúd-arábia, 
szenegál, szent ilona-sziget, szingapúr, szíria, szlovák Köztársaság, szlovénia, szomália, szu-
dán, szváziföldi Királyság, tádzsikisztán, tanzánia, thaiföld, togo, tokelau-szigetek, tonga, 
törökország, trinidad és tobago-szigetek, tunézia, turks- és Caicos-szigetek, tuvalu, türk-
menisztán, uganda, új-Kaledónia, új-zéland, ukrajna, uruguay, Üzbegisztán, vanuatu, ve-
nezuela, vietnam, Wallis és futura, zambia, zimbabwe, zöld-foki Köztársaság (Cape verde).
Forrás: saját számítások a WITS [2014], WDI [2014], CEPII [2013] és WTO [2013] alapján.

F4. táblázat
a mintabeli országpárok kulturális távolság alapján képzett klaszterek szerinti megoszlása

a kulturális  
távolság alapján  
képzett klaszter

megfigyelések 
száma

(ha a változó 
értéke 1)

megfigyelések 
száma

(ha a változó 
értéke 0)

megoszlás 
(százalék)

megfigyelések 
száma 

angolszász  48 4151 1,14 4199
arab  10 4189 0,24 4199
távol-keleti  11 4188 0,26 4199
germán 123 4076 2,93 4199
független   4 4195 0,10 4199
latin-amerikai  50 4149 1,19 4199
latin-európai 156 4043 3,72 4199
Közel-keleti/afrikai   6 4193 0,14 4199
északi   0 4199 0,00 4199

Forrás: mintabeli adatok alapján saját szerkesztés.
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