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1. A	témaválasztás	indoklása	és	aktualitása		
 

Napjainkban a vállalati együttműködések erőteljes piaci jelenléte figyelhető meg, 

egészen a stratégiai szövetségektől a beszállítói hálózatokon keresztül a klaszterekig. A 

piaci szereplők együttműködése versenyelőnyt biztosíthat, megkönnyítheti a piaci 

térnyerésüket, továbbá a vállalati növekedést. A globális verseny hatására különböző 

sikeres vállalati válaszok születtek, amelyek a térbeli koncentrációra, a versenyelőnyök 

lokális „fürtösödésére, csoportosulására” támaszkodnak (Porter 2000, Sölvell 2003). 

Mind az újvilági, mind az óvilági bortermelő országok versenyképessége nem csak a 

hatalmas szőlészeti és borászati beruházásokon, a rendkívül tudatos és célirányos 

marketingtevékenységen alapszik, hanem a szereplők között jelen lévő magas szintű 

bizalmon és a tudás megosztásán is. Míg az újvilági bortermelő országokban a borászati 

szereplők szoros együttműködésben, vállalatközi hálózatokban fogják össze mind a 

termelőket, beszállítókat, K+F tevékenységet végző intézményeket, addig az EU-ban a 

regionális innovációs rendszerek alakultak ki (Morrison – Rabelloti 2009, Rebelo – Caldas 

2011, Anderson – Nelgen 2011, Doloreux 2012). 

Disszertációmban megvizsgálom a vállalatközi együttműködések emberi oldalát, 

társadalmi vetületét, melyek kihatnak az együttműködési hajlandóságra, így a gazdasági 

hálózatok kialakulására. Ismert, hogy a gazdasági tevékenységek nem jöhetnek létre 

emberek társadalmi együttműködése nélkül, melynek nélkülözhetetlen eleme az erős 

társadalmi tőke és ezen belül a bizalom (Fukuyama 2000). 

Ezen vállalatközi együttműködések – hálózatok vagy klaszterek – kialakulását 

befolyásoló társadalmi tőke tényezőinek empirikus vizsgálatára hazánkban célzottan még 

nem került sor, így ebből a témakörből kiindulva vizsgálom a dunántúli borászati 

vállalatok együttműködésének kialakulását, majd a vállalatokat e tényezők alapján 

kategorizálom (Dinya – Domán 2004, Vadasi 2008). Ez a tipizálás segítséget nyújt abban, 

hogy célirányosan és mélyebben megismerjem a vállalatközi együttműködések jellemzőit, 

a már létrejött kooperációból származó előnyöket feltárjam, a borászati vállalatok 

marketing-mix változásait nyomon kövessem és végezetül a kooperációban résztvevők 

tudásáramlását felmérjem. 

Témaválasztásomhoz a kutatói kíváncsiság és személyes érdeklődés is nagymértékben 

hozzájárult: egyrészről a munkám során napi kapcsolatban állok szőlőtermelőkkel, 

borászokkal és pincészetekkel, akiket mezőgazdasági input anyagokkal szolgálunk ki, 

másrészről WSET borszakértőként látva az újvilági bortermelő országok dinamikus 
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fejlődését és globális térhódítását felmerült a kérdés, hogy mi kell ahhoz, hogy a magyar 

borágazat hasonló dinamikus fejlődést tudjon produkálni.  

2. A	kutatás	célja	
 

Disszertációm céljaként a magyar borágazati együttműködések és a társadalmi tőke 

kapcsolatának egy aktuális és időszerű vizsgálatát tűztem ki. A téma kutatása a vállalatközi 

együttműködések speciális szemszögéből történő, multidiszciplináris elemzését teszi 

szükségessé, ezért különböző tudományterületek elméleti és gyakorlati hátterére alapozom 

a vizsgálódásomat. Munkámban a társadalmi tőkén belül a bizalom, a regionális identitás, 

az elvárások és a normák hatását vizsgálom a gazdasági életben képződő 

együttműködésekre, így a közgazdaságtanon kívül érintem a szociológiát és a 

pszichológiát. A disszertáció felépítése során szükséges volt bemutatni a legszorosabban 

kapcsolódó tudományterületek szakirodalmát, a jobb megértéshez és a mélyebb 

összefüggések feltárásához interdiszciplináris megközelítés nélkülözhetetlen.  

Célom, hogy a kutatással egy átfogó helyzetképet nyújtsak a dunántúli borvidéken a 

borágazatban tevékenykedő vállalatok együttműködési hajlandóságáról, az azt 

meghatározó és egyben befolyásoló társadalmi tőke puha tényezőiről (1.). Ezen tényezők 

alapján csoportosítom és tipizálom a borászatokat. Miután az együttműködést befolyásoló 

puha tényezőket feltártam és a vállalatokat jellemeztem, a kooperációval megszerzett 

tényleges versenyelőnyöket veszem szemügyre, hogy megállapítsam a szakirodalomban 

bemutatott együttműködés előnyeinek (2.) konkrét megvalósulását. Az előnyökön túl a 

tagok együttműködésének marketing vetületeit (3.) a 4P alapján vizsgálom. Célom feltárni, 

hogy mennyire változik egy borászat saját termékkínálata, árképzési politikája, értékesítési 

csatornáinak száma, és végül a marketing kommunikációjának hatékonysága az 

együttműködés révén. Végezetül a hálózatosodás egyik fő hozadékát, a tagok közötti 

tudásáramlás vetületeit (4.) vizsgálom, melyben kitérek a piaci folyamatokra, illetve a 

termékhez köthető tudás áramlására. 

A kutatási célok csoportosításához, valamint az elemzéshez egy többszintű modellt 

alkottam meg (1. ábra), amely magába foglalja a kutatási probléma rétegeit. Disszertációm 

mind elméleti, mind empirikus része e modell köré épül. 
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1. ÁBRA: EGYÜTTMŰKÖDÉS ELŐNYEINEK TÖBBSZINTŰ MODELLJE 

 

Forrás: saját szerkesztés  

3. A	dolgozat	felépítése	
 

A dolgozat bevezetésében bemutatom a téma aktualitását, a témaválasztás okát, a 

kutatás célját és a disszertáció logikai menetét. A bevezetés rövid rálátást nyújt az 

olvasónak, ismerteti a dolgozat felépítését. 

A kutatás céljából eredően természetes, hogy a társadalmi tőke szakirodalmának 

részletes bemutatása külön megjelenik a szakirodalmi részben, a szociológiában feltárt 

mechanizmusok, így a társadalmi tőke tényezői pedig átszövik a dolgozatot. A második 

fejezetben bemutatom a társadalmi tőke fogalmának értelmezéseit, összekapcsolom azokat 

a vállalatközi együttműködések kialakulásával, és bemutatom a hazai, valamint a 

nemzetközi kutatások releváns megállapításait. Dolgozatomban kitérek a vállalatközi 

együttműködések típusaira, először a hálózatokat határozom meg, majd azokat a 

felépítésük alapján tipizálom. 

A dolgozat harmadik fejezetében a vállalatközi együttműködések érettebb fajtáját, a 

klaszterek mutatom be és egyben kiválasztom a hazai borászati együttműködésekre 

jellemző meghatározást. Ezt követően megvizsgálom a hálózatok és a klaszterek között 

fellelhető hasonlóságokat és különbségeket, hogy a szakirodalom áttekintése után 

kategorizálni tudjam a borászati vállalatok jelenlegi együttműködési formáit. Külön 

figyelmet szentelek az együttműködés versenyképességét befolyásoló tényezőknek. 

Megkülönböztetem a működési hatékonyságból és a stratégiai pozícionálásból eredő 

versenyelőnyöket, kitérve a közös K+F+I tevékenységre, az érdekérvényesítésre a 

benchmarkingra, a best practice terjedésére, termékdifferenciálásra, új értékesítési 

csatornák létrehozására, ármeghatározásra és a piacbefolyásolásra. 
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A disszertáció negyedik fejezetében először a magyar borágazat történetét, majd a 

magyarországi borvidékeket részletezem. Ezt követően a globális borágazat bemutatásán 

keresztül leírom az újvilági és óvilági bortermelő országok vállalati együttműködési 

jellemzőit. Majd az újvilági borágazati kooperációkat érintő kutatások főbb megállapításait 

hasonlítom össze az Európai Unió ez irányú kutatási projektjeivel, ami jó alapot szolgál a 

magyar borágazati együttműködések értelmezéséhez, annak sajátosságainak 

megismeréséhez. A negyedik fejezetben ismertetem az empirikus kutatás előkészítését, 

meghatározom a kutatási problémát, megfogalmazom a kutatási kérdéseket, felállítom a 

vizsgálni kívánt hipotézisek rendszerét a többszintű modell segítségével. Így a következő 

négy témakört járom körbe: 1. a társadalmi tőke puha tényezőit, 2. az együttműködésből 

származó előnyöket, 3. az együttműködésből eredő marketing-mix változásainak vetületét 

és végezetül 4. a tagok közötti tudásáramlás témakörét. 

A negyedik fejezetben részletezem a kutatás kvalitatív fázisát, mely segítséget nyújtott 

a kvantitatív fázisban felhasznált kérdőív megalkotásában, annak tesztelésében, valamint a 

megfelelő módszertan kiválasztásában. 

Az ötödik fejezet a kvantitatív kutatáshoz köthető. Először a végleges kérdőívet 

ismertetem, majd a kiválasztott mintavételi módszert, a megkérdezés folyamatát és a 

kérdőívekből kapott adatok elemzéséhez felhasznált statisztikai módszereket részletezem. 

Ezt követően a minta részletes ismertetése következik, valamint a demográfiai jellemzők 

megállapítása. 

A hatodik fejezet tartalmazza a primer kutatás eredményeit. A felállított hipotézisek 

tesztelését, az empirikus kutatás eredményeit és végül a megfogalmazott téziseket 

részletesen ebben a fejezetben mutatom be. A fejezetet a többszintű modell alapján négy 

hipotéziscsoportra bontottam. A kapott eredmények táblázatokban összefoglalva, valamint 

szemléletes ábrákon jelennek meg a dolgozatban. A fejezet végén a tudományos 

eredményeket tézispontokba szedve összegzem. 18 hipotézis közül 10 hipotézist 

elfogadtam, négyet módosítással fogadtam el, míg négy hipotézist el kellett utasítanom. 

Dolgozatom záró fejezetében összefoglalom a disszertáció eredményeit, értékelem a 

hipotéziseimet, ismertetem a téziseimet, bemutatom a primer kutatás gyakorlati 

jelentőségét, valamint megfogalmazom azokat a javaslatokat, amelyeket a magyar 

borászati vállalatoknak és borászatoknak fontolóra kellene venniük a globális borpiaci 

verseny közepette. Végezetül bemutatom a kutatás korlátait, valamint jövőbeli 

kiterjesztésének lehetőségeit. 
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4. Kutatási	probléma	és	a	kutatás	kérdései	
 

Ahogy Vadasi (2008) is jelezte, kevés kutatás irányult a társadalmi tőke és a 

vállalatközi együttműködések közös vizsgálatára, addig a magyar agráriumban, így a 

borászati ágazatban, az együttműködések szerepét még csak nem is érintették. Ezért 

empirikus kutatásom alapvető célkitűzése, hogy a bemutatott szakirodalom alapján 

átfogóan elemezzem a dunántúli borászati együttműködéseket. Ezek alapján a kutatási 

probléma: A dunántúli borászati vállalatok jellemzőinek és annak változásainak vizsgálata 

a társadalmi tőke és az együttműködés tükrében. 

A szakirodalom tanulmányozása során, amely több szakterületre is kiterjedt, több 

hiányosságot is tapasztaltam, amire az eddigi kutatások nem adtak megfelelő választ. A 

kvalitatív feltáró fázis eredményeként a kutatás kérdései négy témakört ölelnek fel: 

 
1. Társadalmi tőke: Mivel a társadalmi tőke számos mechanizmuson keresztül 

működik, ezért megvizsgálom azon puha tényezőket, amelyek befolyásolják a vállalatközi 

együttműködés kialakulását. Így felmerül a kérdés, hogy milyen mértékben befolyásolják a 

borászati vállalatokat a kooperáció kialakításában a társadalmi tőke puha tényezői? 

Hasonló álláspontot képviselnek-e a borászatok ezen tényezők alapján? Lehet-e ezek 

alapján homogén csoportokba rendezni a borászatokat? 

 

2. Együttműködés előnyei: Szakirodalom alapján ismert, hogy a vállalatközi 

együttműködés segítheti a tagok működési hatékonyságból és a stratégiai pozícionálásból 

eredő versenyelőnyök érvényesítését. Kimutatható-e a tagok között a termelési 

specializáció? Minden tag számára elérhető a közös K+F+I tevékenység előnyei? 

Összemérik-e teljesítményüket az együttműködő dunántúli borászati vállalatok? Hatással 

van-e az együttműködés a vállalatok érdekérvényesítő képességére? 

 

3. Együttműködés marketing vetületei: A kooperáció előnyein túl annak marketing 

vetületeit a marketing-mix 4P felosztása szerint értékelem, valamint megvizsgálom, hogy 

mely tagoknál és milyen mértékben idéz elő változást az együttműködés. Keresem a 

választ arra, hogy bővítik-e a tagok termékkínálatukat és változtatnak-e a 

termékpolitikájukon? Jobban megismerik-e társaik árpolitikáját, az befolyásolja-e saját 

árazásukat? Bővítik-e az értékesítési csatornák számát, valamint felállítanak-e közös 

értékesítési csatornákat? 
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4. Együttműködés tudásáramlási vetületei: A tudás megosztása és terjedése a 

vállalatközi hálózatoknál általában lokális tudásbázisra támaszkodik, hiszen a fizikai 

közelség tartalmazza mindazon előnyöket, amelyek az ismeretek megosztásához, a 

tapasztalatok cseréjéhez és a tudás túlcsordulásához elengedhetetlenül szükségesek (Kocsis 

– Szabó 2000, Porter 2000, Capello – Faggian 2005, Bencsik 2009). Az eredményes 

tudásmegosztás versenyelőnyt biztosít az együttműködő tagok számára, ezért 

megvizsgálom, hogy a dunántúli borászati együttműködésekben milyen mértéket ölt a 

tudásmegosztás? Gyorsabban terjed-e a best practice? 

5. A	kutatás	hipotézisei	
 

A felvázolt kutatási céljaimnak és kérdéseknek megfelelően a hipotéziseket is négy 

gondolat köré lehet csoportosítani: 1. Társadalmi tőke puha tényezői, 2. Együttműködés 

előnyei, 3. Borászati együttműködések marketing vetületei és 4. Együttműködések 

tudásáramlási vetületei. Az 1. táblázat tartalmazza a fő hipotéziscsoportjaimat és a hozzá 

tartozó hipotéziseket: 

1. Táblázat: A hipotézisek rendszere 

I. hipotéziscsoport: Társadalmi tőke puha tényezői 

H1a. A dunántúli borászati vállalatok együttműködése inkább bizalmi alapon történik, mint az adott 
borrégióhoz való kötődés alapján. 

H1b. A dunántúli borászati vállalatok a társadalmi tőke puha tényezői alapján homogén csoportokba 
rendezhetőek. 

II. hipotéziscsoport: Együttműködés előnyei 

Stratégiai 
H2a. A dunántúli borászati vállalatok együttműködése révén bizonyos tagok (klaszterek) 
specializálják termelésüket, vállalati stratégiájukat kidolgozzák, és hosszabb távra terveznek. 

K+F+I 
H2b. A borászati együttműködés a tagok egy szűk csoportja esetén segíti a közös K+F+I 
tevékenységet. 

Benchmarking 
H2c. Borászati együttműködés révén megteremtődik a benchmarking, vagyis a legjobbhoz 
viszonyítás lehetősége, ezáltal a vállalatok teljesítményüket összehasonlítják egymással, melynek 
mértéke a tagok között változó. 

Lobbyerő 
H2d. Bizonyos vállalatok érdekérvényesítő képessége, valamint lobbyereje a borászati 
együttműködés hatására növekszik. 

Bizonytalanság csökkentése 
H2e. Borászati vállalatok többsége hiszi, hogy a gazdasági bizonytalanságot az együttműködéssel ki 
lehet küszöbölni. 
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III. hipotéziscsoport: Borászati együttműködések marketing vetületei 

Termékpolitika 
H3a. Borászati együttműködés csak bizonyos tagokat motivál termékkínálatuk bővítésében. 

H3b. Borászati együttműködés révén ismertebbé válik a borász terméke.  
Árpolitika 

H3c. Együttműködés során a tagok eltérő mértékben szereznek tudomást társaik árképzési 
politikájáról. 
H3d. Kimutatható, hogy az együttműködés révén bizonyos tagok árazása jobban igazodik 
társaikéhoz. 

Értékesítési politika 
H3e. A borászati együttműködés hatására mind a helyi, mind a regionális értékesítés bővül, valamint 
a tagok növelni tudják értékesítési csatornáik számát.  

H3f. A borászati együttműködés ösztönzi a közös értékesítési csatornák felállítását, annak 
alkalmazását minden résztvevő vállalkozás egyöntetűen ki is aknázza.  

Marketing kommunikáció 
H3g. A borászati együttműködés hatására a tagok egy része többet költ marketing kommunikációra. 

H3h. A borászati együttműködésben eltérő módon, de annak előnyeit kihasználva fejlődik a tagok 
marketing kommunikációja. 

IV. hipotéziscsoport: Együttműködések tudásáramlási vetületei 

H4a. Az együttműködésben részt vevő vállalatok aszimmetrikusan osztják meg egymással a 
tudomásukra jutott piaci információkat. 

H4b. Az együttműködésben részt vevő vállalatok kevésbé osztják meg egymással termékfejlesztési 
elképzelésüket, nem vonják be társaikat termékfejlesztési folyamataikba. 
H4c. Borászati vállalatok a legjobb eljárásokat (a best practice-t) eltérő módon osztják meg 
egymással. 

Forrás: saját kutatás 
 

A kutatás leíró jellegéből eredően nagyobb számú hipotézisek felállítása mellett 

döntöttem, hogy a borászati együttműködések mélyebb, vertikális vizsgálatával kiterjedjen 

mindazon tényezőkre, melyek segítségével pontos képet kaphatunk a különböző 

borrégióban tevékenykedő borászati vállalatok együttműködési hajlandóságáról, 

vetületeiről. 

6. A	kutatás	módszertana	
 

A kutatási módszernek a leíró, egyszeri keresztmetszeti kutatást jelöltem meg, hiszen 

az adatok egyszeri alkalommal vett egyetlen mintán alapulnak (Malhotra 2005) A primer 

kutatás leíró jellegéből eredően az alapprobléma megközelítésére a kutatási módszer 

kvantitatív típusa mellett döntöttem. A kutatás feltáró fázisában a mélyinterjúk során nyert 

tapasztalatok alapján teszteltem és véglegesítettem a kutatásban felhasznált kérdőívet, 
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amelynek tematikus felépítése a fent említett négy gondolati egység köré csoportosult. A 

végleges kérdőív 57 kérdéskombinációt tartalmazott, melyre az összes válaszkombinációt 

figyelembe véve a mérési szintek típusai a következőképpen alakultak: 11 darab nominális, 

1 darab ordinális, és 62 darab intervallum skála.  

A mintavételi eljárás során, Magyarországon megtalálható 22 borvidéken 

tevékenykedő, és egyúttal klaszterben vagy borút egyesületben részt vevő borászatok közül 

nyolc dunántúli borvidéket önkényesen jelöltem ki. A mintanagyság kvantitatív 

megfontolásból nem okozott gondot, hiszen a kritériumnak megfelelő minta nagysága 179 

borászatot foglalt magába, amelyek hiánytalanul bekerültek a mintavételi keretbe. A 

kutatásnak nem volt célja mind a 22 magyarországi borvidék teljes körű lekérdezése, 

viszont a vizsgálat számosságából eredően az adatokból kapott következtetések és 

megállapítások a felmérésben szereplő mintára érvényesek, azaz, a kutatásban vizsgát 

borvidékekre – badacsonyi, balatonfüred-csopaki, tolnai, etyek-budai, soproni, szekszárdi, 

pannonhalmi és nagy-Somlói – alkalmazhatók. Az anyaggyűjtés során személyes, postai és 

online kérdőíves megkérdezést is alkalmaztam. A megkérdezett 179 vállalat közül 129-en 

válaszoltak, így a válaszadási hajlandóság elérte a 72 %-ot, ami reprezentatívnak tekinthető 

(Sajtos – Mitev, 2007). A kérdőívek ellenőrzése során a hiányos kitöltés miatt 15 darabot 

értékelhetetlennek nyilvánítottam. 

Az átlagos megkérdezési időtartam kérdőívenként 25-35 percet vett igénybe. A kutatás 

során a statisztikai elemzéseket az MS Excel táblázatkezelő program és az SPSS 

társadalomtudományok területén használatos matematikai-statisztikai szoftvercsomag 

18.0-ás szoftver segítségével végeztem el. A hipotézisek tesztelését egyváltozós 

statisztikán túl a többváltozós statisztikai módszerekkel, úgymint a faktor- és 

klaszterelemzéssel végeztem. Az alacsonyabb mérési szintű (nominális) változókat 

kereszttáblákkal elemeztem. A társadalmi tőke, a regionális identitás, a tudásáramlás 

változókkal való összefüggések feltárása érdekében a variancia-, faktor- és a 

korrelációelemzést használtam. 

7. Hipotézisek	összefoglalása	és	tézispontok	
 

Dolgozatom empirikus részében vizsgált 18 hipotézist 4 hipotéziscsoport köré 

rendeztem, ezáltal megtartva az együttműködés előnyeinek többszintű modelljének (1. 

ábra) gondolati egységét. E vezérfonal mentén mutatom be a kutatás során kapott 

eredményeket hipotézisek szerinti bontásban (2. táblázat). Az első oszlopban szerepelnek 
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az előzetes hipotézisek, a másodikban a vizsgálat eredményei alapján a hipotézisekre 

vonatkozó döntéseim, míg a harmadik oszlopban a kutatómunka eredményeként 

megfogalmazott tézisek. 18 hipotézis közül 10 hipotézist elfogadtam, négyet módosítással 

fogadtam el, míg négy hipotézist el kellett utasítanom. 

 

2. Táblázat: Hipotézisek összefoglalása és tézispontok 

Hipotézis Döntés  Tézis 

I. hipotéziscsoport: Társadalmi tőke puha tényezői 

H1a. A dunántúli borászati vállalatok 
együttműködése inkább bizalmi alapon 
történik, mint az adott borrégióhoz való 
kötődés alapján. 

Módosítással 
elfogadva 

 

Tézis 1a. Bebizonyosodott, hogy a dunántúli 
borászati vállalatok együttműködése bizalmi 
alapon történik, amit jelentős mértékben 
befolyásol a regionális identitás, vagyis az adott 
borrégióhoz való kötődés.

H1b. A dunántúli borászati vállalatok a 
társadalmi tőke puha tényezői alapján 
homogén csoportokba rendezhetőek. 

Elfogadva 

 

Tézis 1b. Megállapítottam, hogy a dunántúli 
borászati vállalatok a társadalmi tőke puha 
tényezői alapján három klaszterbe rendezhetőek, 
melyek alapján megkülönböztettem az optimista 
barátkozók, a szkeptikus pesszimisták és a 
realista bizakodók csoportját.

II. hipotéziscsoport: Együttműködés előnyei 

Stratégiai 
H2a. A dunántúli borászati vállalatok 
együttműködése révén bizonyos tagok 
(klaszterek) specializálják termelésüket, 
vállalati stratégiájukat kidolgozzák, és 
hosszabb távra terveznek. 

Módosítással 
elfogadva 

 

Tézis 2a. Kimutattam, hogy a dunántúli borászati 
vállalatok együttműködése révén az optimista 
barátkozók klaszterébe tartozó tagok hajlandók 
termelésüket specializálni, az együttműködés 
hozzájárul a vállalati stratégiájuk kidolgozásához, 
valamint hosszabb távra terveznek.

K+F+I 

H2b. A borászati együttműködés a tagok 
egy szűk csoportja esetén segíti a közös 
K+F+I tevékenységet. 

Elfogadva 

 

Tézis 2b. A vizsgálataimmal alátámasztottam, 
hogy a borászati együttműködés a tagok egy szűk 
csoportja esetén segíti (realista bizakodók) 
közepes mértékben a közös K+F+I tevékenységet.

Benchmarking 
H2c. Borászati együttműködés révén 
megteremtődik a benchmarking, vagyis 
a legjobbhoz viszonyítás lehetősége, 
ezáltal a vállalatok teljesítményüket 
összehasonlítják egymással, melynek 
mértéke a tagok között változó. 

Elfogadva 

 

Tézis 2c. Igazoltam, hogy a borászati 
együttműködés révén megteremtődik a 
benchmarking, vagyis a legjobbhoz viszonyítás 
lehetősége, ezáltal a vállalatok teljesítményüket 
összehasonlítják egymással, melynek mértéke a 
tagok között változó.

Lobbyerő 
H2d. Bizonyos vállalatok 
érdekérvényesítő képessége valamint 
lobbyereje a borászati együttműködés 
hatására növekszik. 

Elutasítva 

 -

Bizonytalanság csökkentése 
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H2f. Borászati vállalatok többsége hiszi, 
hogy a gazdasági bizonytalanságot az 
együttműködéssel ki lehet küszöbölni. 

Elutasítva 

 -

III. hipotéziscsoport: Borászati együttműködések marketing vetületei 

Termékpolitika 
H3a. Borászati együttműködés csak 
bizonyos tagokat motivál 
termékkínálatuk bővítésében. 

Elfogadva 

 

Tézis 3a. Igazoltam, hogy a borászati 
együttműködés csak bizonyos tagokat (optimista 
barátkozók) motivált termékkínálatuk 
bővítésében.

H3b. Borászati együttműködés révén 
ismertebbé válik a borász terméke.  

Módosítással 
elfogadva 

 

Tézis 3b. Bebizonyosodott, hogy a borászati 
vállalat terméke az együttműködés révén abban 
az esetben vált ismertebbé, ha a belépéskor már 
kialakult termékkínálattal rendelkezett.

Árpolitika 
H3c. Együttműködés során a tagok eltérő 
mértékben szereznek tudomást társaik 
árképzési politikájáról. 

Elfogadva 

 

Tézis 3c. Igazoltam, hogy az együttműködés során 
a tagok eltérő mértékben szereztek tudomást 
társaik árképzési politikájáról.

H3d. Kimutatható, hogy az 
együttműködés révén bizonyos tagok 
árazása jobban igazodik társaikéhoz. 

Elfogadva 

 

Tézis 3d. Kimutattam, hogy az együttműködés 
révén bizonyos tagok (optimista barátkozók) 
árazása jobban igazodott társaikéhoz.

Értékesítési politika 
H3e. A borászati együttműködés 
hatására mind a helyi, mind a regionális 
értékesítés bővül, valamint a tagok 
növelni tudják értékesítési csatornáik 
számát. 

Elfogadva 

 

Tézis 3e. Kutatásom igazolta, hogy a borászati 
együttműködés révén mind a helyi, mind a 
regionális értékesítés eltérő mértékben, de bővült; 
a tagok egy szűk csoportja (optimista barátkozók) 
tudta növelni értékesítési csatornáinak számát.

H3f. A borászati együttműködés 
ösztönzi a közös értékesítési csatornák 
felállítását, annak alkalmazását minden 
résztvevő vállalkozás egyöntetűen ki is 
aknázza.  

Elutasítva 

 -

Marketing kommunikáció 
H3g. A borászati együttműködés 
hatására a tagok egy része többet költ 
marketingkommunikációra. 

Elutasítva 

 -

H3h. A borászati együttműködésben 
eltérő módon, de annak előnyeit 
kihasználva fejlődik a tagok marketing 
kommunikációja. 

Módosítással 
elfogadva 

 

Tézis 3h. Kutatásom igazolta, hogy a borászati 
együttműködésben tagok marketing 
kommunikációja közepes mértékben egymástól 
fejlődött. 

IV. hipotéziscsoport: Együttműködések tudásáramlási vetületei 

H4a. Az együttműködésben részt vevő 
vállalatok aszimmetrikusan osztják meg 
egymással a tudomásukra jutott piaci 
információkat. 

Elfogadva 

 

Tézis 4a. A vizsgálat eredményei 
bebizonyították, hogy az együttműködésben 
részt vevő vállalatok aszimmetrikusan osztották 
meg egymással a tudomásukra jutott piaci 
információkat. 

H4b. Az együttműködésben részt vevő 
vállalatok kevésbé osztják meg 
egymással termékfejlesztési 
elképzelésüket, nem vonják be társaikat 

Elfogadva 

 

Tézis 4b. Igazoltam, hogy az együttműködésben 
részt vevő vállalatok kevésbé osztották meg 
egymással termékfejlesztési elképzelésüket, nem 
vonták be társaikat termékfejlesztési 
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termékfejlesztési folyamataikba. folyamataikba. 

H4c. Borászati vállalatok a legjobb 
eljárásokat, a best practice-t, eltérő 
módon osztják meg egymással. 

Elfogadva 

 

Tézis 4c. Kimutattam, hogy a borászati 
vállalatok a legjobb eljárásokat, a best practice-t, 
a tagok kétharmada esetén (szkeptikus 
pesszimisták és realista bizakodók) alacsony, 
míg harmaduknál (optimista barátkozók) 
közepes mértékben osztották meg egymással. 

Forrás: saját szerkesztés  

8. Következtetések	levonása	és	a	tézisek	megfogalmazása	
 

1. Társadalmi tőke puha tényezői 

Az első kutatási kérdés a bizalom, a bizalmatlanság, az ismeretség és a regionális 

identitás motiváló szerepére vonatkozott. A kooperációt ezen befolyásoló tényezőire 

faktorelemzést futattam le, melyből megállapítottam, hogy a társadalmi tőke dimenziói jól 

elkülönülnek, így a bizalom, a regionális identitás, az ismeretség, a klaszter ereje valamint 

a bizalmatlanság valóban meghatározza a borászatok együttműködésének kialakulását. A 

vizsgálat alapján a H1a hipotézist elfogadtam és a következő tézist fogalmaztam meg: 

Tézis 1a. Bebizonyosodott, hogy a dunántúli borászati vállalatok együttműködése 

bizalmi alapon történik, amit jelentős mértékben befolyásol a regionális identitás, 

vagyis az adott borrégióhoz való kötődés. 

 

A társadalmi tőke befolyásoló szerepét mérve megvizsgáltam, hogy a borászatok ezen 

puha tényezők alapján képviselnek-e valamilyen hasonló álláspontot, amely alapján azok 

homogén csoportokba rendezhetőek. A klaszterelemzést lefuttatva az eredmények alapján 

három klaszter mellett döntöttem, amit a kutatás további vizsgálataiban felhasználtam. A 

három klasztert következőként neveztem el: 1. az optimista barátkozók, 2. szkeptikus 

pesszimisták és 3. a realista bizakodók klasztere. A rendszerezés az alapján történt, hogy a 

tagok mióta állnak egymással üzleti kapcsolatban, ismeretségük mekkora múltra tekint 

vissza, tapasztalják-e a kockázatok megoszlását, milyen mértékű bizalommal fordulnak az 

együttműködésben résztvevő társaik felé, az együttműködés jövőjére pesszimistán, 

realistán vagy optimistán tekintenek, valamint a regionális identitásuk milyen mértéket ölt. 

A H1b hipotézist elfogadtam és a következő tézist fogalmaztam meg: 

Tézis 1b. Megállapítottam, hogy a dunántúli borászati vállalatok a társadalmi tőke 

puha tényezői alapján három klaszterbe rendezhetőek, melyek alapján 
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megkülönböztettem az optimista barátkozók, a szkeptikus pesszimisták és a 

realista bizakodók csoportját. 

 

2. Együttműködés előnyei 

H1b hipotézis igazolása során kapott három klasztert alapul véve tanulmányoztam, 

hogy kimutatható-e a tagok között a termékspecializáció, a tagok saját vállalati 

stratégiájukat jobban kidolgozzák-e, valamint hosszabb időtávra terveznek-e. A H2a 

hipotézis igazolása során kapott eredmény alapján az optimista barátkozók mutattak 

hajlandóságot a termelési specializációra, ezen vállalatokat segítette az együttműködés 

saját stratégiájuk kidolgozásában és ők azok, akik látva társaik példájából, hosszabb 

időtávra terveznek. A H2a hipotézist elfogadtam és az alábbi tézist fogalmaztam meg: 

Tézis 2a. Kimutattam, hogy a dunántúli borászati vállalatok együttműködése 

révén az optimista barátkozók klaszterébe tartozó tagok hajlandók termelésüket 

specializálni, az együttműködés hozzájárul a vállalati stratégiájuk kidolgozásához, 

valamint hosszabb távra terveznek. 

 

A H2b hipotézissel feltételeztem, hogy a borászati vállalatok együttműködéséből eredő 

K+F+I tevékenysége szintúgy egy szűkebb csoportra korlátozódik. Ezen feltételezésem 

igazolást nyert, mivel a realista bizakodók klaszterét alkotó vállalatok K+F+I 

tevékenységét pozitív mértékben segítette a kooperáció. A H2b hipotézist módosítással 

elfogadtam és az alábbi tézist fogalmaztam meg: 

Tézis 2b. A vizsgálataimmal alátámasztottam, hogy a borászati együttműködés a 

tagok egy szűk csoportja (realista bizakodók) esetén segíti közepes mértékben a 

közös K+F+I tevékenységet. 

 

A kutatásban feltett szándékom volt bizonyítani, hogy az együttműködéssel a tagok 

összehasonlítják egymással teljesítményüket, kialakul a benchmarking. Az eredmények 

alapján az optimista barátkozók aktívan élnek a benchmarkinggal, míg a szkeptikus 

pesszimisták és a realista bizakodók kevésbé mérik össze teljesítményüket társaival. A 

kutatásból az is kiderült, hogy az együttműködés során mind a három klaszter esetében 

növekedett a benchmarking, mint lehetőség kihasználása. A H2c hipotézist elfogadtam és 

az alábbi tézist fogalmaztam meg: 
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Tézis 2c. Igazoltam, hogy a borászati együttműködés révén megteremtődik a 

benchmarking, vagyis a legjobbhoz viszonyítás lehetősége, ezáltal a vállalatok 

teljesítményüket összehasonlítják egymással, melynek mértéke a tagok között 

változó. 

 

Feltételeztem, hogy a borászati vállalatok érdekérvényesítő képessége nőtt az 

együttműködés révén. Felmértem a beszállítókkal és az állami intézményekkel szembeni 

közös fellépést, valamint a tagok véleményét az érdekérvényesítési lehetőségekről. A 

feltételezésem a statisztikai elemzés nem támasztotta alá. A dunántúli borászati vállalatok 

hisznek a közös érdekérvényesítés lehetőségében, de ténylegesen nem tudtak közösen 

fellépni a beszállítókkal szemben, a vállalatuk érdekérvényesítő képességére a kooperáció 

alacsony mértékben hatott. Ezek alapján a H2d hipotézist elutasítottam. 

A kutatás előtt feltételeztem, hogy az együttműködésben résztvevő vállalatokra 

ösztönzően hat a kooperáció a gazdasági bizonytalanságokra történő felkészülésben. A 

statisztikai elemzés alapján a H2e hipotézist elutasítottam. A dunántúli borászati vállalatok 

részben azért lépnek be vállalatközi együttműködésbe, hogy a gazdasági bizonytalanságot 

csökkentsék, de azt csak az optimista barátkozók tapasztalták, míg a szkeptikus 

pesszimisták és a realista bizakodók részben nem észlelték a kooperáció ezen előnyét. 

 

3. Együttműködés marketing vetületei 

Az együttműködés marketing vetületeit vizsgáló harmadik hipotéziscsoportban a 

termék-, az ár-, és az értékesítési politikára, valamint a marketing kommunikációra 

vonatkozó hipotéziseket teszteltem. A borászati vállalatok termékpolitikájának változását 

vizsgálva megállapítottam, hogy az együttműködés ámbár kis mértékben motiválja a 

borászatokat termékpolitikájuk átalakításában, legyen szó termékkínálatuk minőségi, 

mennyiségi bővítéséről, fajtaválaszték kiterjesztéséről, vagy akár meglévő termékek 

módosításáról, a borászatok mindazt a kooperáció nélkül is elvégezték volna. Az 

együttműködés egyfajta katalizátor szerepet töltött be, csak az optimista barátkozókat tudta 

effektíven ösztönözni. A H3a hipotézist elfogadtam és a következő tézist fogalmaztam 

meg: 

Tézis 3a. Igazoltam, hogy a borászati együttműködés csak bizonyos tagokat 

(optimista barátkozók) motivált termékkínálatuk bővítésében. 
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A H3b hipotézisben egyúttal feltételeztem, hogy a borászati vállalatok termékei 

ismertebbé válnak a kooperáció hatására. A vizsgálatból kiderült, hogy az optimista 

barátkozók esetén érvényesült ezen előnyös hatás, míg a realista bizakodók semlegesen, 

addig a szkeptikus pesszimisták részben tapasztalták azt. Ezen felül igazoltam, hogy egy 

borászati vállalat minél korábban módosította termékpolitikáját a csatlakozás után, annál 

korábban lett terméke, borászata ismertebb a fogyasztók körében. A H3b hipotézist 

módosítással elfogadtam és a következő tézist fogalmaztam meg: 

Tézis 3b. Bebizonyosodott, hogy a borászati vállalat terméke az együttműködés 

révén abban az esetben vált ismertebbé, ha a belépéskor már kialakult 

termékkínálattal rendelkezett. 

 
Választ kerestem arra, hogy a tagok milyen mértékben informálódnak társaik árairól, 

kimutatható-e eltérés a tagok között. A vizsgálat alapján a H3c hipotézist elfogadtam, 

hiszen az optimista barátkozóknál egyértelműen kimutatható az információszerzés társaik 

árpolitikájáról, a realista bizakodók esetében az közepes, míg a szkeptikus pesszimisták 

körében alacsony mértéket ölt. Ez esetben a következő tézist fogalmaztam meg: 

Tézis 3c. Igazoltam, hogy az együttműködés során a tagok eltérő mértékben 

szereztek tudomást társaik árképzési politikájáról. 

 
Árpolitikát vizsgálva feltételeztem továbbá, hogy bizonyos vállalatok árkövető 

stratégiát alkalmaznak, vagyis árazásuk jobban igazodik társaikéhoz. Többváltozós 

statisztikai elemzés igazolta a H3d hipotézisemet, hiszen az optimista barátkozók 

jelentősen igazodtak társaik árazásához. A kutatás további megállapítása, hogy az 

együttműködő dunántúli borászati vállalatok minél inkább figyelik társaik árpolitikáját, 

annál inkább igazítani fogják árazásukat társaikéhoz. A következő tézist fogalmaztam meg: 

Tézis 3d. Kimutattam, hogy az együttműködés révén bizonyos tagok (optimista 

barátkozók) árazása jobban igazodott társaikéhoz. 

 
Továbbhaladva a marketing-mix 4P elemein, a tagok értékesítési politikáját illetően 

célom volt az értékesítési csatornák változását, a közös értékesítési csatornák alkalmazását 

és annak előnyeit a klaszterek tekintetében vizsgálni. A H3e hipotézisemben feltételeztem, 

hogy a helyi és a regionális értékesítés a kooperációval bővülni fog, valamint a tagok egy 

csoportja képes növelni értékesítési csatornáinak számát a kooperáció hatására. Az 
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optimista barátkozók tudták növelni azt, sőt újabb értékesítési csatornákra is szert tettek, 

míg a realista bizakodók és a szkeptikus pesszimisták semlegesnek mondhatók e 

tekintetben. A H3e hipotézist elfogadtam és a következő tézist fogalmaztam meg: 

Tézis 3e. Kutatásom igazolta, hogy a borászati együttműködés révén mind a helyi, 

mind a regionális értékesítés eltérő mértékben, de bővült; a tagok egy szűk 

csoportja (optimista barátkozók) tudta növelni értékesítési csatornáinak számát. 

 

Ezen a gondolatmeneten továbbhaladva feltételeztem, hogy az együttműködés ösztönzi 

a közös értékesítési csatornák felállítását (H3f). A vizsgálat alapján megállapítottam, hogy 

míg az együttműködés eltérő mértékben ösztönzi az új értékesítési csatornák felállítását, 

addig a közösen felállított értékesítési csatornák esetében az optimista barátkozók alacsony 

hatékonysággal tudták csak kihasználni annak előnyeit, a szkeptikus pesszimisták és a 

realista bizakodók nem éltek a közös értékesítési csatorna lehetőségével. Ezek alapján a 

H3f hipotézist elutasítottam. 
Marketingkommunikációt érintő hipotézisem feltételezte, hogy a marketing-

kommunikációra a tagok az együttműködésbe lépésük után többet költenek (H3g), továbbá 

a vállalatok marketing kommunikációja fejlődik a kooperáció hatására (H3h). Statisztikai 

elemzés alapján a H3g hipotézist elutasítottam, mivel a szkeptikus pesszimisták és a realista 

bizakodók is azon a véleményen voltak, hogy az együttműködés hatására nem költenek 

többet marketing kommunikációra, amit még az optimista barátkozók semleges álláspontja 

is megerősített. A H3h hipotézist módosítással tudtam elfogadni, mivel csak a szkeptikus 

pesszimisták gyenge hozzáállása miatt nem sajátítanak el marketing kommunikációs 

technikákat, eljárásokat társaiktól, ezzel szemben az optimista barátkozók részben tanulnak 

társaiktól. Így a következő tézist fogalmaztam meg: 

Tézis 3h. Kutatásom igazolta, hogy a borászati együttműködésben tagok 

marketing kommunikációja közepes mértékben egymástól fejlődött. 

 

4. Együttműködés tudásáramlási vetületei 
A kutatás előtt feltételeztem, hogy a tagok a piaci információ átadását és -fogadását 

eltérően fogják értékelni (H4a). A kapott eredmények alapján az optimista barátkozók és a 

realista bizakodókra igaz, hogy a piaci információt jellemzően megosztják társaikkal, 

viszont azt tapasztalják, hogy velük mindössze közepes mértékben osztják meg társaik a 

tudomásukra jutott információt. A kutatással kimutattam, hogy a tudást kevésbé átadó 

tagok – a szkeptikus pesszimisták – a tudás megszerzésénél is rendre alulteljesítettek, 
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egyfajta bezárkózó attitűdöt tanúsítottak. A H4a hipotézist elfogadtam és a következő tézist 

fogalmaztam meg: 

Tézis 4a. A vizsgálat eredményei bebizonyították, hogy az együttműködésben részt 

vevő vállalatok aszimmetrikusan osztották meg egymással a tudomásukra jutott 

piaci információkat. 

 
Mivel az aszimmetrikus tudásmegosztás igazolt, így feltételeztem, hogy a 

termékfejlesztést érintő tudásátadás is eltérő mértékű lesz a kooperáló vállalatok között 

(H4b). Az elemzés alapján az optimista barátkozókra jellemző a mások termékei iránti 

érdeklődés, míg az alulteljesítő szkeptikus pesszimisták jelen esetben is a közömbösek. A 

realista bizakodók csak részben figyelik meg társaik termékeit. A termékfejlesztési 

információk átadását és fogadását összehasonlítva megállapítottam, hogy az optimista 

barátkozók átlagosnál jobban megosztják társaikkal termékfejlesztési szándékaikat és 

cserében kapnak is információt, míg a szkeptikus pesszimisták és a realista bizakodók 

tartózkodva, csak nagyvonalakban hozzák a többiek tudomására termékfejlesztési 

elképzeléseiket, és elenyésző mértékben kapnak információt társaiktól. A borászatok a tacit 

tudásukat társaik elől inkább eltitkolják. Ezek alapján H4b hipotézist elfogadtam és a 

következő tézist fogalmaztam meg: 

Tézis 4b. Igazoltam, hogy az együttműködésben részt vevő vállalatok kevésbé 

osztották meg egymással termékfejlesztési elképzelésüket, nem vonták be 

társaikat termékfejlesztési folyamataikba. 

 

Végezetül meg akartam tudni, hogy a kooperáló tagok megosztják-e egymással a 

gyakorlati és a szakmai tudásukat, vagyis a legjobb eljárást, a best practice-t. Az optimista 

barátkozók közepes mértékben osztják meg legjobb eljárásaikat, míg a szkeptikus 

pesszimisták és a realista bizakodók szinte eltitkolják szakmai fortélyaikat, legjobb 

eljárásaikat, tehát a dunántúli borászati vállalatok kétharmadánál a kooperáció hatására 

sem alakult ki a legjobb eljárások terjedése. A tagok között nem lett hatékonyabb a 

tudásmegosztás, így a tacit tudás átadása sem. H4c hipotézist elfogadtam és a következő 

tézist fogalmaztam meg: 

Tézis 4d. Kimutattam, hogy a borászati vállalatok a legjobb eljárásokat, a best 

practice-t, a tagok kétharmada esetén (szkeptikus pesszimisták és realista 
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bizakodók) alacsony, míg harmaduknál (optimista barátkozók) közepes 

mértékben osztották meg egymással. 

9. A	kutatás	gyakorlati	hasznosíthatósága	
 
A kutatás számos olyan elemet tartalmaz, melyeket eddig nem vizsgáltak vagy publikáltak. 

Ezek közül a legfontosabbak a következők: 

 A borágazati együttműködések – hálózatok vagy klaszterek – létrejöttét befolyásoló 

puha tényezők, ezen belül a bizalom, a regionális identitás, az ismeretség empirikus 

vizsgálatára még hazánkban nem került sor. Ezt pótolja a dolgozatomban vizsgált 

első hipotéziscsoport. A faktoranalízis eredményei igazolták, hogy a borágazatban 

a kooperáció kialakulásához elsődlegesen bizalomra, valamint regionális identitásra 

van szükség. 

 Borágazati együttműködések kialakulását a nemzetközi szakirodalom bőségesen 

vizsgálta, míg a haza szakirodalom hiányosságát disszertációmmal igyekeztem 

pótolni. A kutatás során a társadalmi tőke tényezőit felhasználva egyedi 

megközelítésben csoportosítottam a borászati vállalatokat. Így kapott három 

klasztert rájuk jellemző attitűddel neveztem el: 1. az optimista barátkozók, 2. 

szkeptikus pesszimisták és 3. a realista bizakodók klasztere. A kutatás további 

menetében ezt a három klasztert használtam fel, hogy jobban megértsük, milyen 

mértékben érvényesülnek az együttműködés előnyei, azok marketing vetületei és a 

tudásáramlás a különböző attitűdökkel rendelkező vállalatok esetén. Ezen 

összehasonlító aspektus és következtetések szintúgy előzmények nélküli a 

szakirodalomban. 

 Ámbár számos nemzetközi és hazai szakirodalom foglalkozott a vállalatközi 

együttműködések előnyeivel, addig a borászati együttműködésekre azok nem 

terjedtek ki. Kutatásommal sikerült az agrárium ezen területén dolgozók részére 

tudományos eredményeket nyújtani, amit a gyakorlatba is át lehet majd ültetni. 

 Szintúgy új eredményekkel gazdagítja a haza szakirodalmat a borászati 

együttműködések révén a marketing-mix és tudásáramlás változásának felmérése 

klaszterenként. 

 Az eredményeket összefoglaló ábrákat (2-4. ábra) gyakorlati szakemberek 

könnyedén felhasználhatják vállalatuk attitűdjeinek beazonosítása után. Az 

ábrákból következtethetnek arra, hogy egy kooperáció során milyen előnyöket 
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tapasztalhatnak, marketing vonatkozásban termék-, ár-, és értékesítési politikájuk, 

valamint marketingkommunikációjuk milyen mértékben változhat, továbbá a 

tudásáramlási vetület alapján milyen mértékű információ átadással és fogadással 

számolhatnak.  

 Természetesen ezen eredmények egyúttal felhívhatják a klasztermanagerek 

figyelmét arra, hogy mely pontokon kell beavatkozni a kooperáció aktív irányítása 

során, miért szükséges a „szkeptikus” tagokat jobban integrálni az 

együttműködésbe, valamint ösztönözni a „realistákat”, egyúttal hangsúlyozni az 

„optimista barátkozók” tevékenységét. 

 

A primer kutatás során kapott szignifikáns eredményeket figyelembe véve alkottam 

meg a következő három ábrát. A 2. ábra tartalmazza az együttműködés előnyeit 

összefoglaló eredményeket klaszterenként: 

 

2. ÁBRA: ÖSSZEFOGLALÁS: EGYÜTTMŰKÖDÉS ELŐNYEI A 
KLASZTEREK TÜKRÉBEN 

 

Forrás: saját kutatás  

Míg az együttműködés marketing vetületeire – a termék-, az ár-, és az értékesítési 

politikára, valamint a marketing kommunikációra – vonatkozó eredményeket 

klaszterenként bontva a 3. ábra szemlélteti: 
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3. ÁBRA: ÖSSZEFOGLALÁS: EGYÜTTMŰKÖDÉS MARKETING 
VETÜLETEI A KLASZTEREK TÜKRÉBEN 

 

Forrás: saját kutatás  

Végezetül, az együttműködés tudásáramlási vetületeire vonatkozó eredményeket az 

4. ábra tartalmazza, külön ismertetve a tudásmegosztás mértékét, a piaci információk 

átadását, a best practice terjedését, valamint a termékfejlesztéshez szükséges tacit tudás 

megosztását. 

 
4. ÁBRA: ÖSSZEFOGLALÁS: EGYÜTTMŰKÖDÉS TUDÁSÁRAMLÁSI 

VETÜLETEI A KLASZTEREK TÜKRÉBEN 

  

Forrás: saját kutatás  
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10. A	kutatás	korlátai	és	kiterjesztési	lehetőségei	
 

Kutatásom az első lépése lehet a magyar borászati együttműködések mélyebb 

megismerésének és az összefüggések feltárásának. Idő- és pénzügyi korlátokat figyelembe 

véve nem volt, és nem is lehetett célom, hogy e témát minden szempontból megvizsgáljam 

és kutassam, mindösszesen kezdeti kutatási alapköveket tudtam letenni, amelyen a jövőben 

célom továbbhaladni. A kutatás során kapott eredmények a dunántúli borászati 

együttműködéseket tükrözik, így az általánosíthatóság korlátait szükségesnek tartom 

bemutatni: 

 A kutatás regionális szinten, így a vizsgált nyolc borrégióban általánosítható 

eredményeket hozott. A mintában szereplő borászati vállalatok mindegyike a 

Dunántúlon található. A kutatásnak nem volt célja mind a 22 magyarországi 

borvidék teljes körű lekérdezése. 

 A kutatás egyetlen szektort vizsgált, mégpedig a szőlőbor termeléséhez köthető 

vállalkozásokat azzal a megkötéssel, hogy aktív tagja legyen egy működő 

borklaszternek vagy borút egyesületnek. 

 A vizsgálat felölelte a termőterülettel rendelkező borászatokat, pincészeteket, így 

kizártam a megkérdezésből a szőlőterülettel nem rendelkező, csak gasztronómiai 

vagy turisztikai vállalkozásokat. 

 A kutatás alapvetően a társadalmi tőke meghatározó szerepét, az együttműködések 

előnyeit, marketing és tudásáramlási vetületeinek vizsgálatát tűzte ki célul, azonban 

sok egyéb szempont is elemzésre kerülhetett volna a kutatás interdiszciplináris 

jellegéből fakadóan. 

 

A kutatás lehetséges jövőbeli kiterjesztésének irányai: 

 

 Jövőben mindenképpen érdemes lenne Magyarország további 14 borrégiójára 

kiterjeszteni a vizsgálatot. 

 A kutatás tárgyának bővítése más mezőgazdasági termékekkel. 

 A kutatás folytatása érdekében szükséges a minta elemszámának növelése és olyan 

további borászati vállalatok bevonása, amelyek a korlátaim miatt, most nem voltak 

jelen a kutatásban (cenzus).  

 Habár a kérdőívemben röviden kitértem a vállalat pénzügyi teljesítményeinek 

változására az együttműködés hatására, de azt vettem észre, hogy ezekre a 
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kérdésekre nem szívesen válaszoltak a megkérdezett borászok, így a hipotézisek 

kapcsán ezeket nem tudtam figyelembe venni. A jövőben érdemes lenne a kutatást 

a vállalati pénzügyekre is kiterjeszteni. 

 A kutatás közben további lehetséges irányként felmerült az a kérdés, hogy az 

együttműködéssel mennyi időt lehet „megtakarítani” egy termék vagy vállalat 

ismertebbé tételén a fogyasztók körében. E kérdést tesztelni lehetne a fogyasztói 

magatartás empirikus kutatások keretén belül. 

 Érdemes lenne a kutatást időszakosan lefuttatni, hogy az együttműködés 

elmélyülésével a kapott eredmények változásait követni lehessen, ahogyan a 

vállalatközi együttműködés szakmai szervezetektől a közös termelési hálózatig 

eljut. 

 A kutatás kiterjesztésével alapot biztosítani ahhoz, hogy a kapott eredmények 

felhasználhatók legyenek az agrárgazdasági kutatások kiinduló pontjaiként. 
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1. Introduction	and	actuality	of	the	research	theme	
 

Nowadays a wide range of cooperations can be observed from strategic alliances 

through networks of suppliers till clusters, due to the fact that market players through 

collaboration can gain competitive advantages, can facilitate their market penetration and 

corporate growth. As the result of the global competition various business responses have 

been evolved, which rely on spatial concentration, on "clustering" local competitive 

advantages (Porter 2000, Sölvell 2003). 

The competitiveness of the traditional and New World wine-producing countries is 

based not only on the immense investments in viticulture, and on the very sophisticated, 

well-targeted marketing activities, but also on high level of R&D activities and knowledge-

transfers between wine-growers. While wine producers in New World countries cooperate 

closely together in a form of an intercompany network or cluster, which connects farmers, 

cellars, traders, suppliers, R&D institutions, local governments and other professional 

organizations, in the European Union producers form regional agricultural knowledge and 

information systems (Morrison – Rabelloti 2009, Rebelo – Caldas 2011, Anderson – 

Nelgen 2011, Doloreux 2012). 

In my dissertation I analyze how social capital can influence and motivate network or 

cluster formation through soft factors. Researchers found that a region with high social 

capital and trust seems to be able to initiate and execute regional economic development 

strategies and intercompany cooperations develop easily (Fukuyama 2000). 

The empirical examination of soft factors effecting the formation of intercompany 

cooperations – namely networks or clusters - has not yet been delivered in Hungary (Dinya 

– Domán 2004, Vadasi 2008). As a result, I examine the development of Transdanubian 

winery cooperations from this perspective, and then I characterize them and create clusters 

by the obtained soft factors. This typology serves as a basis for a deeper analysis of 

intercompany cooperations. It helps identifying the advantages gained from an existing 

cooperation, it supports tracking changes in the marketing-mix of winery firms, moreover, 

eases measuring knowledge transfers between cooperating members. 

Choosing my dissertation topic was highly influenced by my personal interest, as well 

as my research curiosity. On one hand, professionally I am in daily contact with grape 

growers, cellars and wineries, whom we serve with agricultural input materials. On the 

other hand, as a WSET wine expert, seeing the dynamic development and the rapid global 

expansion of the New World wine-producing countries, I raised the question, what is 
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needed to be able to produce a similar dynamic development in the Hungarian wine 

industry.  

2. Aim	of	the	dissertation	
 

The aim of this doctoral research is to analyze the current relationship between the 

Hungarian winery cooperations and social capital. Researching this topic requires an 

analysis of intercompany cooperations from a special and multi-disciplinary perspective, 

therefore I base my research on various scientific disciplines. 

I examine the effects of social capital's soft factors such as trust and confidence, 

connectedness, regional identity, expectations and norms in the economic life, therefore, 

sociology and psychology is also taken into consideration in addition to economics. It was 

inevitable to present the literature of the closest related disciplines in the dissertation. 

Interdisciplinary approach is essential for a better understanding and for a deeper 

exploration of relationships. 

The goal of this dissertation is to provide a comprehensive picture about the 

willingness of cooperation in the wine sector in the Transdanubian wine region, and about 

its affecting soft factors of social capital (1.). based on these factors winery firms are 

grouped and clustered. After having revealed all the soft factors affecting a cooperation 

and characterized the companies I focus on the competitive advantages gained from the 

cooperation in order to identify the concrete advantages of cooperation (2.) described in 

the literature. Beyond the advantages, the marketing aspect of the cooperation (3.) is 

examined by the well-known 4P. Further goal of this dissertation is to explore how winery 

firms change their product portfolios, their pricing policies, product distribution channels 

and finally their marketing communication due to the collaboration. Finally, one of the 

major benefit of intercompany cooperations is analyzed, namely the different aspects of 

knowledge transfer (4.) between the cooperating members, in which I cover the market 

trends and product related know-how sharing attitude.  

In order to group all research objectives and to ease up analysis I created a multi-level 

model (1. figure), which includes the four layers of the research problem. Both theoretical 

and empirical part of my dissertation is built upon this model.  
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1. FIGURE: THE MULTI-LEVEL MODEL OF THE ADVANTAGES OF 
COOPERATION 

 

Source: own research  

3. Structure	of	dissertation	
 

In the introduction of the dissertation I demonstrate the actuality and the choice of the 

theme, the purpose of the research and the logical framework of the dissertation. The 

introduction provides the reader a brief overview, describes the structure of the paper. 

Due to the nature of the research problem it is evident that a detailed presentation of the 

social capital is provided in the literature section, moreover the mechanisms explored by 

sociology, such as factors of social capital are explained in depth. In the second chapter I 

present the different interpretations of social capital concepts, I connect them with the 

development of intercompany cooperations and I present the relevant national and 

international research findings. In my paper I discuss the types of intercompany 

cooperations, first of all intercompany networks are defined and later they are 

characterized by their structure and functions. 

In the third chapter a more mature type of intercompany cooperation is discussed, 

namely the clusters. Additionally I choose the suitable definition for the domestic wine 

cooperation. After that, I reveal the similarities and differences between intercompany 

networks and clusters in order to categorize the current forms of the wine cooperation. I 

devote special attention to the factors affecting the competitiveness of cooperation. I make 

a distinction between the two basic types of competitive advantages: cost advantage and 
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differentiation advantage. I focus on the joint R&D activities, lobbying power, 

benchmarking, wide spreading of best practice, product differentiation, and development 

of new sales channels, price determination and market manipulation. 

The fourth chapter discusses the history of Hungarian wine industry, then the 

Hungarian wine regions are detailed. After that the global wine industry is represented 

through the characteristics of intercompany cooperation in the New World and Old World 

wine producing countries. The main findings of wine cooperation researches from the New 

World wine countries are compared with the research projects of the European Union. This 

provides a solid base in understanding of Hungarian cooperation in the wine industry, and 

to discover their specific characteristics. In the fourth chapter I describe the empirical 

research methodology, I define the research problem, and then I set up the research 

questions and the system of hypotheses through the above mentioned multi-level model.  

The following four themes are discussed: soft factors of social capital (1.), the concrete 

advantages of cooperation (2.), the marketing aspect of the cooperation (3.) and the aspects 

of knowledge transfer between cooperating members (4.). The qualitative phase of the 

research is discussed in this chapter as well. This helped in creating the final questionnaire, 

which was used in the quantitative phase; furthermore, it supported the selections of the 

appropriate methodology. 

 The fifth chapter is related to the quantitative research. First, I present the final 

questionnaire and the sampling method, then the data collecting process, and later the 

statistical methods used for analyzing the obtained data. This is followed by the detailed 

description of the sample and the exploration of its demographic characteristics. 

 The sixth chapter contains the results of primary research. In this chapter I show the 

testing of the given hypotheses, the results of the empirical research and finally I formulate 

the theses. The chapter is divided according to the multi-level model into four distinctive 

groups of hypotheses. The results are summarized in tables and in graphic figures. The 

scientific results are summarized in theses points at the end of the chapter. Out of 18 

hypotheses I accepted 10 hypotheses, four of them were accepted with amendments and 

four hypotheses were rejected. 

 In the final chapter of my dissertation I summarize the results of the research, 

evaluate the hypotheses, present the theses, then I demonstrate the practical and managerial 

implications of the primary research and formulate those proposals that should be taken 

into account by the Hungarian wineries in the middle of the severe global wine market 
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competition. Finally, I present the limitations and the possible future expansion of my 

research. 

4. Research	questions	
 

As Vadasi (2008) indicated, while only a few researches focused on the joint 

examination of social capital and intercompany cooperation, the Hungarian agriculture 

sector, as well as in the wine sector, the role of cooperation was not even affected. 

Therefore, the fundamental objective of my empirical research is to comprehensively 

analyze by literature the Transdanubian winery cooperations. Based on this statement the 

research problem is: Examination of the characteristics and changes of Transdanubian 

winery firms in the light of social capital and intercompany cooperation. 

Having examined the literature multi-disciplinary several shortcomings were found, 

that has not been researched in depth and have not given adequate responses. By the results 

of the qualitative exploratory phase the research questions cover the following four topics: 

 
1. Social capital 

Since social capital operates through a number of mechanisms I examine those soft 

factors that influence the development of an intercompany cooperation. So the question 

arises, in what extent soft factors of social capital influence the establishment and 

development of a cooperation between winery firms? Do winery firms share the same 

attitude by these factors? Is it possible to group these winery firms into homogeneous 

clusters according these factors? 

 

2. Advantages of cooperation 

It is well known from literature that intercompany cooperation can promote 

competitiveness of members through two different competitive advantages: cost 

advantages and differentiation advantages. Can product specialization be detected among 

the members? Do members have clear strategies and if so, how long-term do they plan? 

Are R&D activities available to all members? Do Transdanubian winery firms compare or 

benchmark their performance? Does intercompany cooperation affect the lobbying power 

of member firms? Can members better respond to the risks of external environment by the 

collaboration? 
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3. Marketing aspects of winery cooperation 

Beyond the general advantages of cooperation I examine the benefits through the well-

known 4 P's of marketing mix. I focus on how the cooperation triggers marketing changes 

and what extent are these changes available to members. I look for answers how members 

extend their product range and how they alter their product policy? Have their products 

become better known due to the cooperation? Do they obtain information on the pricing 

policy of their peers; does it influence their pricing strategy? Do they increase the number 

of distribution channels and do they set up joint distribution channels? Does their 

marketing communication develop by the cooperation? 

 

4. Knowledge transfer aspects of cooperation 

Sharing and spreading knowledge within an intercompany cooperation usually rely on 

local knowledge base, since physical proximity provides all those benefits, that are 

essential in sharing knowledge, exchanging experiences and best practices, and most 

importantly in creating knowledge spillovers (Kocsis – Szabó 2000, Porter 2000, Capello – 

Faggian 2005, Bencsik 2009). Effective knowledge transfers provide competitive 

advantage for all cooperating members, therefore I examine whether and in what extent 

Transdanubian winery cooperations share their knowledge? Does best practice spread 

faster? To what extent members share their tacit knowledge? 

5. System	of	hypotheses	
 

According to my research objectives and questions the hypotheses can be grouped into 

four different layers: 1. soft factors of social capital, 2. advantages of cooperation, 3. 

marketing aspect of the cooperation and finally 4. knowledge transfer aspects of 

cooperation. The 1. table contains the system of hypotheses and their hypotheses: 

 

1. Table: System of hypotheses 

I. group of hypotheses: Soft factors of social capital 

H1a. Cooperation of winery firms in Transdanubia are rather based on trust than on their 
attachment to the given wine region. 

H1b. Transdanubian winery firms can be grouped into homogeneous clusters by the soft 
factors of social capital. 

II. group of hypotheses: Advantages of cooperation 

Strategy 



36 
 

H2a. By the cooperation of Transdanubian winery firms certain members (clusters) 
specialize their production, develop their corporate strategy and have a long-term 
perspective. 

R&D 

H2b. Winery cooperation promotes a small group of members in the joint R&D activities. 

Benchmarking 

H2c. By the cooperation of winery firms benchmarking evolves, namely the possibility of 
the comparison to the best, thus firms compare their performance to each other, which level 
varies among members. 

Lobbying power 

H2d. Lobbying ability and power of some companies increases due to the winery 
cooperation. 

Reducing uncertainty 

H2e. The majority of winery firms believe that economic uncertainty can be overcome by 
cooperation. 

III. group of hypotheses: Marketing aspects of winery cooperations 

 Product policy 

H3a. Winery cooperation promotes a small group of members in their product range 
expansion. 
H3b. By the cooperation of winery firms their products become better known. 

Price policy 

H3c. During the cooperation members are aware of the pricing policy of their counterparts 
in a dissimilar way. 
H3d. It is definable, that certain members adjust their pricing more to their counter 
members. 

Distribution strategy 

H3e. By the cooperation of winery firms not only local but also regional sales grow, 
moreover members can increase their sales channels. 

H3f. Winery cooperation encourages the establishment of common sales channels, from 
which all cooperating member firms take their advantages.  

Promotion policy 

H3g. The result of winery cooperation is that members spend more on marketing 
communication. 

H3h. Within a winery cooperation members take its advantages in improving their 
marketing communication, but in different ways. 

IV. group of hypotheses: Knowledge transfer aspects of cooperations 

H4a. Cooperating winery companies exchange the obtained market information with each 
other in an asymmetric way. 

H4b. Participating companies share less ideas and information on their product 
development; they do not involve their peers in the product development process. 
H4c. Winery firms discrepantly share their "best practices" with each other. 

Source: own research 
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The descriptive characteristic of this research encouraged me to set up a larger number 

of hypotheses in order to examine vertically and in depth all those factors of winery 

cooperations that help acquiring an accurate picture of the willingness and readiness of 

cooperation among winery firms in different wine regions. 

6. Research	methodology	
 

This paper is empirically based, therefore quantitative descriptive research methods 

were chosen and deployed; samples were taken at once (Malhotra 2005). The character of 

the primary research indicated the quantitative research method to explore the fundamental 

problem of my dissertation. In the exploratory phase of the research questionnaires were 

tested and finalized based on the experiences gained from in-depth interviews. 

Questionnaires were structured according to the above mentioned four thematic groups. 

The final survey contained 57 questions, where the measuring level of the response 

combinations show 11 nominal, 18 ordinal and 62 scale variables. Respondents were asked 

a series of questions related to social capital, which measured the willingness of 

cooperation, the motivation of entering a network or cluster and the level of trust and 

confidence toward local economic actors in the wine industry. Respondents were asked to 

assess these factors on a five-point Likert scale from strongly disagree to strongly agree.  

During the sampling process, eight Transdanubian wine regions were arbitrarily 

selected out of the existing 22 wine regions, where the entire population of the wine firms 

was sourced. The following wine regions were considered: Badacsony, Balatonfüred-

Csopak, Tolna, Etyek, Sopron, Szekszárd, Pannonhalma and Great-Somló. It was not 

intended to cover all 22 wine regions in Hungary, but due to the sample size of the selected 

wine regions findings and conclusions are statistically valid. In all, 179 firms were 

included in the sample with the restriction, that they must belong to an active operating 

wine cluster or network. All of these firms were surveyed, out of 179 firms, 129 replied 

resulting in a response rate of 72%, which is outstanding and statistically it can be 

considered as representative (Sajtos – Mitev, 2007). After having checked all surveys for 

missing data 15 were discarded. 

The average time necessary to fill out the survey took 25-35 minutes each. Statistical 

analyses were performed using MS Excel and SPSS statistical software. By testing the 

hypothesis not only univariate but also multivariate statistics were applied, namely factor 

and cluster analysis. Nominal variables were analyzed by correlation tables, while 
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variance, factor and correlation analyses were used in order to identify correlation between 

variables of social capital, regional identity and of knowledge transfer. The value of 

sample size is N=113 and there are not any cases missing. The sample size is valid for all 

questions in our research. 

7. Summary	of	hypotheses	and	theses	
 

In order to keep the unity of the multi-level model (1. figure) I organized the 18 

hypotheses into four groups of hypotheses in the empirical part of my dissertation. 

According to this guideline I demonstrate the results of the research by each hypothesis (2. 

table). The initial hypotheses can be found in the first column, while in the second I 

represent the decision on the hypothesis and finally, in the third column the thesis is 

formulated, which provides the appropriate answer to the scientific question of my doctoral 

research. The obtained results confirm my preliminary assumptions in many cases, but 

occasionally they are rather unanticipated. Out of 18 hypotheses I accepted 10 hypotheses, 

four of them were accepted with amendments and four hypotheses were rejected. 

 

2. Table: Summary of hypotheses and theses 

Hyptheses Decision  Theses 

I. group of hypotheses: Soft factors of social capital 

H1a. Cooperation of winery firms 
in Transdanubia are rather based 
on trust than on their attachment 
to the given wine region. 

Accepted with 
amendments 

 

Thesis 1a. It has been proven that the 
cooperation of winery firms in 
Transdanubia are based on trust, which is 
significantly affected by regional identity, 
namely, by the attachment to the particular 
wine region.

H1b. Transdanubian winery firms 
can be grouped into homogeneous 
clusters by the soft factors of 
social capital 

Accepted  

 

Thesis 1b. I found that Transdanubian 
winery firms can be arranged into three 
homogeneous clusters by the soft factors of 
social capital, accordingly I distinguished 
Optimistic sociables, Skeptical pessimists 
and Realistic confidents.

II. group of hypotheses: Advantages of cooperation 

Strategy 
H2a. By the cooperation of 
Transdanubian winery firms 
certain members (clusters) 
specialize their production, 
develop their corporate strategy 

Accepted with 
amendments 

 

Thesis 2a. It has been stated that due to the 
cooperation of Transdanubian winery firms 
Optimistic sociables are those who are 
willing to specialize their production, the 
cooperation contributes to their corporate 
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and have a long-term perspective. strategy development and they plan in 
longer-terms.

R&D 

H2b. Winery cooperation 
promotes a small group of 
members in the joint R&D 
activities. 

Accepted 

 

Thesis 2b. My examinations confirmed that 
winery cooperation moderately promotes a 
small group of  the members (Realistic 
confidents) in the joint R&D activities.

Benchmarking 

H2c. By the cooperation of winery 
firms benchmarking evolves, 
namely the possibility of the 
comparison to the best, thus firms 
compare their performance to 
each other, which level varies 
among members. 

Accepted 

 

Thesis 2c. I confirmed that by the 
cooperation of winery firms benchmarking 
is established, accordingly firms compare 
their performance to each other, which level 
varies among members.

Lobbying power 

H2d. Lobbying ability and power of 
some companies increases due to 
the winery cooperation. 

Rejected 

 
-

Reducing uncertainty 

H2f. The majority of winery firms 
believe that economic uncertainty 
can be overcome by cooperation. 

Rejected 

 
-

III. group of hypotheses: Marketing aspects of winery cooperations 

Product policy 

H3a. Winery cooperation 
promotes a small group of 
members in their product range 
expansion. 

Accepted 

 

Thesis 3a. It has been confirmed that winery 
cooperation promotes only a small group of 
members, namely the Optimistic sociables 
in their product range expansion.

H3b. By the cooperation of winery 
firms their products become better 
known. 

Accepted with 
amendments 

 

Thesis 3b. It has been proven that the 
products of a winery firm have been better 
known if the firm had already well 
established product lines at the time of 
entering the cooperation.

Price policy 

H3c. During the cooperation 
members are aware of the pricing 
policy of their counterparts in a 
dissimilar way. 

Accepted 

 

Thesis 3c. I have proved that members 
became aware of the pricing policy of their 
counterparts in a dissimilar way.

H3d. It is definable, that certain 
members adjust their pricing more 
to their counter members. 

Accepted 

 

Thesis 3d. It has been confirmed that certain 
members (Optimistic sociables) adjust their 
pricing more to others.

Distribution strategy 

H3e. By the cooperation of winery 
firms not only local but also 
regional sales grow, moreover 
members can increase their sales 

Accepted 

 

Thesis 3e. My research has stated that by 
the cooperation of winery firms both local 
and regional sales expanded by differing 
degrees; a small group of members 
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channels. (Optimistic sociables) could increase their 
sales channels.

H3f. Winery cooperation 
encourages the establishment of 
common sales channels, from 
which all cooparating member 
firms take their advantages. 

Rejected 

 
-

Promotion policy 

H3g. The result of winery 
cooperation is that members 
spend more on marketing 
communication. 

Rejected 

 
-

H3h. Within a winery cooperation 
members take its advantages in 
improving their marketing 
communication, but in different 
ways. 

Accepted with 
amendments 

 

Thesis 3h. My research has shown that 
within winery cooperation the marketing 
communication of members has evolved 
modestly. 

IV. group of hypotheses:  Knowledge transfer aspects of cooperation 

H4a. Coopareting winery 
companies exchange the obtained 
market information with each 
other in an asymmetric way. 

Accepted 

 

Thesis 4a. The results of the examination 
have proven that cooperating firms share 
market information with each other in an 
asymmetric way. 

H4b. Participating companies 
share less ideas and information 
on their product development, 
they do not involve their peers in 
the product development process. 

Accepted 

 

Thesis 4b. I have proved that participating 
companies shared less their ideas and 
information on their product development, 
they did not involve their peers in the 
product development process. 

H4c. Winery firms discrepantly 
share their "best practices" with 
each other. 

Accepted 

 

Thesis 4c. It has been concluded that two-
thirds of winery firms (Skeptical 
pessimists and Realistic confidents) share 
their "best practices" in a low level, while 
Optimistic sociables in a moderate degree. 

Source: own research 

8. Conclusion	
 

1. Soft factors of social capital 

The first research question considered the motivation power of trust, confidence, 

distrust, connectedness and regional identity. These soft factors effecting intercompany 

cooperation were analyzed using Principal Component Analysis. Results show that 

intercompany network formation in Hungarian wine regions is highly influenced by trust 

and confidence, regional identity and connectedness of local actors, which was proven by 
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the ranking of soft factors effecting intercompany cooperation. According to the 

examination I accepted H1a hypothesis and the following thesis was formulated:  

Thesis 1a. It has been proven that the cooperation of winery firms in 

Transdanubia are based on trust, which is significantly affected by regional 

identity, namely, by the attachment to the particular wine region. 

 

I examined, whether the Hungarian winery firms represent any kind of similarities 

regarding the above mentioned soft factors, which can serve as a starting point of grouping 

the wineries into homogeneous clusters. Using Hierarchical Cluster Analysis I found that 

winery firms can be grouped into three different but homogenous clusters according to the 

following factors: since when are they in relations; how deep is the connectedness of 

members; do they experience risk sharing; what degree of confidence and trust they have 

in their peers; do they trust government institutions; do they have active business 

connections to each other; are they pessimistic, realistic or optimistic about the future of 

the intercompany cooperation; and how they identify and value their region. Based on the 

soft factors of social capital, the cluster analysis proves that firms can be grouped into three 

distinct clusters (Optimistic sociables, Skeptical pessimists and Realistic confidents), 

hypothesis H1b was proven and the following thesis was formulated: 

Thesis 1b. I found that Transdanubian winery firms can be arranged into three 

homogeneous clusters by the soft factors of social capital, accordingly I 

distinguished Optimistic sociables, Skeptical pessimists and Realistic confidents. 

 

2. Advantages of cooperation 

Having hypothesis H1b verified I used the three different clusters to detect whether 

product specialization evolves among member firms, whether the members develop their 

corporate strategy due to the cooperation and do they plan on a longer term. Based on the 

results obtained from H2a hypothesis the Optimistic sociables are those who tend to 

specialize their production, and it was further stated, that cooperation contributes to their 

corporate strategy development and they have long-term perspective. H2a was proven and 

the following thesis was formulated: 

Thesis 2a. It has been stated that due to the cooperation of Transdanubian winery 

firms Optimistic sociables are those who are willing to specialize their production, 
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the cooperation contributes to their corporate strategy development and they plan 

in longer-terms. 

 

I assumed with H2b hypothesis that R&D&I activities stemming from the cooperation 

is limited to a small group of firms. This assumption has been confirmed as the R&D 

activities of companies belonging to Realistic confidents' cluster was moderately promoted 

by the cooperation. H2b hypothesis was accepted with amendments and the following 

thesis  was formulated: 

Thesis 2b. My examinations confirmed that winery cooperation moderately 

promotes a small group of the members (Realistic confidents) in the joint R&D 

activities. 

 

In my research I intended to prove that members compare their performance due to the 

cooperation and as a consequence benchmarking develops. According to the results 

Optimistic sociables use benchmarking actively, while Skeptical pessimists and Realistic 

confidents only in a moderate level. The research also showed that the possibility of 

benchmarking increased in all cases. I accepted H2c hypothesis and the following thesis  

was formulated: 

Thesis 2c. I confirmed that by the cooperation of winery firms benchmarking is 

established, accordingly firms compare their performance to each other, which 

level varies among members. 

 

I assumed that the lobbying power of the winery firms increased by the cooperation, so 

I studied it from many aspects. I surveyed the lobbying power towards suppliers, towards 

government institutions, as well as the general lobbying possibilities of the members. My 

assumption was not supported by the statistical analysis. The Transdanubian winery firms 

do believe in common lobbying possibility but they could not stand up commonly against 

their suppliers. The lobbying power of firms was insignificantly affected by the 

cooperation.   Firms belonging to the Optimistic sociables cluster were able to act 

decisively against governmental institutions by taking advantages their lobbying power. 

Based on these findings I rejected H2d hypothesis. 

Prior to my research I assumed that the participating companies can respond faster 

and better to the risks of external environment by the collaboration. Based on the statistical 
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analysis I rejected H2e hypothesis. The Transdanubian winery firms partially entered the 

intercompany cooperation to reduce the economic uncertainty, which was only 

experienced by Optimistic sociables, while Skeptical pessimists and Realistic confidents 

have not perceived this advantage of the cooperation. 

 

3. Marketing aspects of winery cooperation 

The third group of hypothesis aimed to explore the marketing aspects of winery 

cooperation, focusing on product, price, distribution and marketing communication 

aspects. I assumed that a winery cooperation provides its member firms incentives to alter 

their product quality and quantity, moreover it supports the expansion of their product 

range, as well as the modification of their existing assortment. Based on the research I 

confirmed that the cooperation slightly motivated the firms in modifying their product 

policy, namely quality improvements or quantity increases, product range extension or 

modification, all of these improvements would have been conducted without the help of 

the cooperation. The cooperation played a role of a catalyst; it could only motivate the 

Optimistic sociables. I accepted H3a hypothesis and the following thesis was formulated: 

Thesis 3a. It has been confirmed that winery cooperation promotes only a small 

group of members, namely the Optimistic sociables in their product range 

expansion. 

 
The H3b hypothesis assumed that the products of winery firms become better known 

due to the cooperation. The examination showed that this beneficial effect could be 

realized by the Optimistic sociables, while Realistic confidents experienced it moderately 

and Skeptical pessimists only slightly.  In addition to the findings I proved that as soon as a 

winery firm modified its product policy after his accession to the cooperation, the faster its 

product or winery became known among consumers.  H3b hypothesis was accepted with 

amendments and the following thesis was formulated: 

Thesis 3b. It has been proven that the products of a winery firm have been better 

known if the firm had already well established product lines at the time of 

entering the cooperation. 

 
I was looking for answers to what extent members learn the prices of their 

counterparts, can any differences be detected between members. According to the research 

H3c hypothesis was accepted since Optimistic sociables obtain information on pricing 
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policy of others at a high level, the Realistic confidents are aware of it at a medium, while 

the Skeptical pessimists only at a low level scale. In this case I have formulated the 

following thesis: 

Thesis 3c. I have proved that members became aware of the pricing policy of their 

counterparts in a dissimilar way. 

 
Examining the price policy I assumed that some firms are price leaders while others 

have price following strategy, namely they adjust their price to their peers'. Multivariate 

statistical analysis confirmed H3d hypothesis as Optimistic sociables significantly adjusted 

their prices to their peers'. In addition, findings revealed that the more a Transdanubian 

winery firm examined the pricing strategy of their counterparts, the more it adapted his 

own pricing to his peers'. I articulated the following thesis: 

Thesis 3d. It has been confirmed that certain members (Optimistic sociables) adjust 

their pricing more to others. 

 
By moving forward onto the next P of the marketing mix I investigated the changes in 

the distribution policy of member firms. Furthermore, I examined the application of 

common sales channels regarding the three clusters. H3e hypothesis assumed that local and 

regional sales can expand due to the cooperation, as well as some members will be able to 

increase the number of their sales channels. Optimistic sociables were able to increase their 

number of sales channels; also, they gained new ones, while Realistic confidents and 

Skeptical pessimists were neutral in this aspect. I accepted H3e hypothesis and the 

following thesis was formulated: 

Thesis 3e. My research has stated that by the cooperation of winery firms both 

local and regional sales expanded by differing degrees; a small group of members 

(Optimistic sociables) could increase their sales channels. 

 

Exploring deeper in distribution policy I expected that cooperation encourages the 

establishment of common sales channels, which can be exploited by all members 

unanimously (H3f). Based on the statistical analysis I concluded that the cooperation 

however encourages the establishment of new distribution channels in distinctive ways, but 

the sales channel established by the cooperation was only used by Optimistic sociables at a 

low efficiency, while Realistic confidents and Skeptical pessimists did not take its 

advantages. Based on these findings I rejected H3f hypothesis. 
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Hypothesis concerning marketing communication expected that members spend more 

on their marketing communication after entering the cooperation (H3g), furthermore, the 

marketing communication develops due to the cooperation (H3h). Based on statistical 

analysis H3g hypothesis was rejected as Skeptical pessimists and Realistic confidents were 

on the opinion that cooperation did not affect their marketing communication expenditure, 

which was supplementary strengthened by the neutral position of Optimistic sociables.  

H3h hypothesis could be accepted with amendments because of the Skeptical pessimists's 

weak attitude members generally did not acquire marketing communication techniques 

from their peers.  In contrast to them, Optimistic sociables partially learn from their peers, 

their marketing communication develops, while Realistic confidents obtain these 

moderately.  Consequently, the thesis was formulated as follows: 

Thesis 3h. My research has shown that within winery cooperation the marketing 

communication of members has evolved modestly. 

 

4. Knowledge transfer aspects of cooperations 
Prior to the research I expected that member will assess differently the knowledge 

transfer, namely sharing and receiving it. (H4a). According to the results gained from the 

statistical analysis Optimistic sociables are those who share market information among 

peers, but they experience that their counterparts share the same information with them 

moderately. It was revealed that the Skeptical pessimists are the least open members to 

share and acquire any information from others, their attitude shows a given sense of 

isolation.  I accepted H4a hypothesis and the following thesis was formulated: 

Thesis 4a. The results of the examination have proven that cooperating firms 

share market information with each other in an asymmetric way. 

 
Since asymmetric information sharing was proven, so I assumed that the knowledge 

transfers regarding product development will vary between the cooperating members as 

well (H4b). First, I examined whether the members learn about each other's products. 

Based on the analysis Optimistic sociables tend to show interest in other member's 

products, while Skeptical pessimists in this case are indifferent, Realistic confidents 

partially observe the products of their peers. Then, I compared the sharing and receiving of 

product development information. The Optimistic sociables share their product 

development ideas and intentions at an above average level, and in exchange they receive 
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information from the others. On the other hand Skeptical pessimists and Realistic 

confidents are self-restrained, they barely reveal their plans and ideas on product 

development, and they feel that peers are not sharing any information with them. Winery 

firms do not receive and acquire any insights about the product development know-hows 

from their peers', consequently they do not provide and share it either, which means, they 

are hiding their tacit knowledge from each other.  According to the findings I accepted H4b 

hypothesis and the succeeding thesis was articulated: 

Thesis 4b. I have proved that participating companies shared less their ideas and 

information on their product development, they did not involve their peers in the 

product development process. 

 

Finally, I wanted to know whether the cooperating members share practical and 

professional knowledge with each other, namely their best expertise, in other words their 

best practice.  As winery firms typically do not involve their peers in their product 

development processes, the sharing of the best practice are not so common as well. The 

Optimistic sociables share their best practices at an average level, while Skeptical 

pessimists and Realistic confidents almost conceal their expertise, their best practices, 

which means, that two-thirds of the Transdanubian winery firms hinder the spread of best 

practice among themselves.  The concluded findings are in line with hypothesis H4a, 

namely knowledge transfer and best practice sharing remained inefficient. H4c hypothesis 

was accepted and the following thesis was formulated: 

Thesis 4d. It has been concluded that two-thirds of winery firms (Skeptical 

pessimists and Realistic confidents) share their "best practices" in a low level, 

while Optimistic sociables in a moderate degree. 

9. Managerial	implications	
 
The research contains a number of elements that have not been studied or published 

previously. The most important ones are as follows: 

 Trust, regional identity, connectedness are soft factors of social capital that affect 

the creation of a Winery cooperation - namely a network or cluster - have not been 

empirically examined in Hungary. The first group of hypothesis reveals this 

shortcoming. The results of the factor analysis verified that that the development of 
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winery cooperation primarily based on trust and confidence as well as regional 

identity. 

 The development of cooperation in the wine sector is examined abundantly in the 

international literature, while my dissertation aimed to overcome the deficiencies in 

national literature. In my research I grouped the winery companies in a specific 

approach using the soft factors of social capital.  The resulting three clusters were 

named after their typical attitude: 1. Optimistic sociables, 2. Skeptical pessimists 

and 3. Realistic confidents. Further in my research I used the three different clusters 

to detect the advantages of cooperation, its marketing and knowledge transfer 

aspects between these groups and in case of the companies with different attitudes. 

This comparative aspect and findings are unique in the literature as well. 

 Although a number of national and international publications dealt with the benefits 

and advantages of intercompany cooperations, the cooperations in the wine sector 

were moderately mentioned.  My research provides scientific results for 

professionals in the agricultural sector, which can be also applied in real life 

practice. 

 Also new findings enrich the national and international literature, namely how 

winery cooperation affect the marketing mix and knowledge transfer of the 

different clusters. 

 The diagrams summarizing all the findings (Figure 2-4.) can be utilized by 

professionals after having identified their company attitudes.  They can easily draw 

some conclusions from the figures, so to say, what benefits will be experienced by 

the cooperation in case of marketing (product, price, distribution and promotion 

policy), furthermore, the degree of information transfer and reception can be 

projected. 

 Consequently, these results also call the attention of cluster managers on which 

points they need to intervene in the course of cluster life cycle; why is it essential to 

better integrate the "skeptical" members, to motivate the "realistic" counterparts 

and at the same time to emphasize the activities of the "optimistic" peers. 

 

Having taken into account the statistically significant results obtained from the primary 

research I created the following three figures. Figure 2. contains the summary of those 

advantages that stem from the cooperation, regarding the three different clusters: 
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2. FIGURE: SUMMARY: ADVANTAGES OF COOPERATION 
REGARDING CLUSTERS 

 Source: own research 

Figure 3. show the marketing aspects of a winery cooperation, broken down to the product, 

price, distribution and marketing communication policy: 

 

3. FIGURE: SUMMARY: MARKETING ADVANTAGES OF 
COOPERATION REGARDING CLUSTERS 

 Source: own research 
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Finally, the results regarding the knowledge transfer aspects of cooperation are 

depicted in Figure 4, which separately describes the degree of knowledge transfer, the 

information sharing and receiving asymmetry, as well as the spread of best practice. 

 
4. FIGURE: SUMMARY: KNOWLEDGE TRANSFER ADVANTAGES OF 

COOPERATION REGARDING CLUSTERS 

Source: own research 

10. Research	limitations	and	future	research	possibilities	
 

My research can be the first step in the deeper exploration of the Hungarian winery 

cooperation. The limited time and financial possibilities did not let me to explore the topic 

from all aspects; however it serves as the initial research base stone on which I plan to 

proceed on in the future. The results from the research reflect the cooperation in the 

Trandanubian region, as a consequence, I consider it necessary to introduce the limits of 

generalizability: 

 The research was taken on regional scale so the findings are valid for the examined 

eight wine regions in Trandanubia. All the wine-growing companies in the sample 

are from Transdanubia; this research was not intended to completely cover all 22 

wine regions in Hungary. 

 The research examined a single sector, namely the wine-grape producing business 

with the restriction that the firm must belong to an active operating wine cluster or 

network.  
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 The study included wineries, cellars and wine-growers with their own territories but 

it excluded business without vineyards, furthermore those, who belong to culinary 

sector or tourism. 

 The dissertation predominantly aimed and examined the role of social capital, the 

advantages of cooperation, and its marketing and knowledge transfer 

characteristics; however, many other aspects could have been analyzed due to the 

interdisciplinary character of the study. 

The future research possibilities: 

 The investigation should be extended in the future to the other 14 wine regions in 

Hungary. 

 The object of research could be expanded to other agricultural products.  

 Further research is needed in order to increase the sample size and to include wine 

companies that have been excluded from the survey due to my restrictions (census). 

 Although I briefly touched the changing financial performances of the surveyed 

companies due to the cooperation, I noticed that the interviewed winemakers did 

not like to answer these questions, so I did not take those into account in my 

hypothesis. It would be worth to extend the research to corporate finance in the 

future. 

 During the examination a question raised as a possible new research direction, how 

much time can be "saved" by the cooperation in branding a product or company 

among consumers?  This issue can be tested as part of an empirical consumer 

behavior research. 

 By extending and following the research new starting points could be obtained in 

agricultural studies.  

 It would be recommended to run the research periodically in order to track all 

changes along the maturing cooperation, from the beginning till the complex 

mutual production networks. 
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