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1.  A téma aktualitása és rövid összefoglalása  
 

A vállalatok versenyképessége érdekében már nem csak az adott vállalatot kell hatékonyan 

menedzselni, hanem a vállalatot integráló ellátási láncot is.  Ez a szemlélet a logisztikából, 

mint cégeket és rendszereket összekapcsoló gazdasági részterületről indult és nőtte ki magát 

egész vállalti hálózatokat irányító menedzsmentfolyamattá.  (Basu–Wright 2008)  Az ellátási 

láncnak a versenyképességre gyakorolt hatásának a fontossága a 2008-as pénzügyi válság 

után kialakult élesebb konkurenciaharc miatt még nyilvánvalóbb lett.  (Józsa 2012) 

 

Az ellátási láncra ható tényezők közül a hatalmat emelem ki, mint olyat, ami minden 

szervezetben megtalálható.  Eszközrendszerén keresztül függőséget alakít ki és az ellátási 

láncokban ezen múlhat a vállalatokat integráló képessége.  Az ellátási láncok belső 

kapcsolatai is fontos szempontként jelennek meg, ezt felismerték az egymással kooperáló 

partnercégek.   

 

Disszertációmban az ellátási láncokban lévő, vállalatok közötti kapcsolatokban megjelenő 

hatalmat vizsgálom.  A cégek közötti kapcsolatok szilárdabbá váltak az évek alatt és a legtöbb 

vállalat eredményessége is az ellátási láncban együttműködő partnercégek teljesítményétől 

függ.  A hosszú távú együttműködés tükrében a hatalom kezelése elengedhetetlen. 

 

Az elmélet mélységekig történő elemzése és az interdiszciplináris területek hatása mind 

kiemelten fontos hátteret nyújt a disszertációnak.  A szakirodalom tanulmányozása során 

összegzem az eddigi tudományos eredményeket.  Az elmélet és a kutatás alapján megalkottam 

az ellátási lánc hatalmi modelljét, a modell ötvözi a tudományos és a gyakorlati 

megközelítést, kigondolása és felépítése összeköti a közgazdaságtan elméleteit és a 

menedzsment szemléletét.  A hatalmi modell rávilágít, hogy a beszállító, gyártó, vevő 

vállalatok hármasa közül az ellátási láncban milyen okok adnak alapot hatalmi pozíció 

kialakítására.  A felállított modellt alkalmazva kezelhető szituációt eredményez az ellátási 

láncban működő vállalatok számára.  A modellnek átláthatónak, hitelesnek és hasznosnak kell 

lennie, hogy könnyen használható és értelmezhető legyen.  Az empirikus kutatás során több 

kérdésre is kitérek, melyeket statisztikai módszerekkel vizsgálok. 
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2.  Disszertáció célja 
 

A disszertáció célja, hogy tudományos igényességgel választ adjon a magyarországi 

telephellyel rendelkező, ellátási láncokban együttműködő vállalatok hatalmi kapcsolataira.  

Az elméletre épülő empirikus kutatás eredményeit gyakorlatban is alkalmas formába kell 

önteni, hogy használható legyen az üzleti életben.  

 

Célként fogalmazom meg a kutatásban lévő vállalatok tipizálását, melyből az ellátási láncra 

vonatkozó új információk és magára a vállalatra utaló eredmények születnek.  Az elmélet és a 

gyakorlat kapcsolata az ellátási lánc, versenyképesség és a hatalom mezsgyéjén megoldást 

kínál a vállalatok fejlődési, esetenként kitörési pontjaira.  A piaci környezet, melybe a 

kutatásban lévő vállalatok tartoznak átfogó képet nyújt a 2010 utáni Magyarország közép- és 

nagyvállalatairól, magyar és külföldi tulajdonú vállalatok kapcsolatáról, ezek 

együttműködéséről az ellátási láncban és a hatalomhoz való viszonyukról.  

 

A globális kihívások, pénzügyi válság idején készült felmérés tükrözi a vállalatok helyzetét és 

felkínál egy lehetséges megoldást, de a gyakorlat és az elmélet egymás melletti létét fejezi ki 

az ellátási láncok hatalmi modellje.  A saját modell eligazodást nyújt a vállalatoknak, hogy 

felismerjék a hatalmi helyzetet az együttműködésükben.  Cél egy használható eszköztár 

összeállítása, ami a vállalat számára segítség abban, hogy válaszokat találjon a hatalmi 

tényezők hatásaira az ellátási láncban.   

 

A célok eléréséhez tisztázom az elméleti hátteret, a definíciókat több perspektívából is 

megvilágítom és lehatárolom.  A legfontosabbakat kiemelem:  konkrétan mit jelent az ellátási 

lánc, hatalom, hatalmi függés, versenyképesség, ezeknek milyen a kapcsolata.  Az empirikus 

kutatás és a módszertani elemzés során a hipotézisekből levont eredmények a vállalatokra 

vonatkoznak.  A vállalatoknak megoldási javaslatot adok, hogy milyen kihívásokra kell 

megfelelő választ találni az ellátási láncokban lévő hatalom miatt.  
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3.  Disszertáció felépítése  
 

A disszertáció felépítése a bevezetés, elméleti háttér, empirikus kutatás és befejezés 

fejezetcímekre tagolódik.  1. ábra szemlélteti a disszertáció felépítését és az egyes fejezetek 

részeit.  

 

1. ábra:  Disszertáció felépítése 

 
Forrás:  Saját szerkesztés.  

 

A bevezetésben megfogalmazom a téma aktualitását és a dolgozat célját.  Az elmélet 

kidolgozásának logikája érzékelteti a kutatás hátterét.  A kutatás kérdései, hipotézisei és 

módszertana összegzi a bevezetést.  A bevezetés a kutatás kiindulópontjának a szempontjából 

elengedhetetlen, felvázolja a disszertáció struktúráját.   

 

Az elméleti háttér az ellátási lánc, hatalom, hatalmi függés és versenyképesség témák 

metszetére koncentrál, de érint egyes interdiszciplináris területeket is.  Az elmélet illetve a 

kutatási terület lehatárolását a 2. ábra mutatja. 

BEVEZETÉS 

• A téma aktualitása és a dolgozat célja 
• Elmélet kidolgozásának logikája 
• Kutatás kérdései, hipotézisei és módszertana 

ELMÉLETI 
HÁTTÉR 

• Ellátási lánc 
• Hatalom  
• Versenyképesség 

EMPIRIKUS 
KUTATÁS 

• Empirikus kutatás folyamata 
• Empirikus kutatás tudományos tézisei és értékelés 
• Empirikus kutatás eredményeinek hatása a menedzsmentre 

BEFEJEZÉS 

• Következtetések és összegzés 
• Gyakorlati felhasználhatóság 
• Jelenlegi korlátok és jövőbeli kutatási irányok  
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2. ábra:  Elmélet és kutatási terület lehatárolása 

 
Forrás:  Saját szerkesztés. 

 

Az elmélet kidolgozásának logikája egyrészt kronológiai megközelítést jelent, másrészt egy 

tölcsérszerűen táguló értelmezést az adott elméletben.  Az elméleti fejezetben a fenti 

fogalmakat és jelenségeket különböző szinten vizsgálom:  

 

• vállalati szinten 

• lánc szinten  

• piac szinten 

 

A hatalom megjelenik a vállalat szintjén, a hatalmi függés a vállalatok között érvényesül, 

tehát az ellátási láncban.  Versenyképesség értelmezéséhez a piac szintjét kell vizsgálni.  Az 

elmélet interdiszciplináris hátterét alkotja még a tudásátadás, bizalom, partneri kapcsolatok 

hármasa, mint a szintek közötti lépések eszközei.  Ezeket önálló pontban vizsgálom és a 

kutatási témához tartozó meglátásokat csoportosítom.  A kutatásaim szerint a bizalom 

kialakulása és a tudásátadás hatékony használata hozzájárul az ellátási lánc 

versenyképességének javulásához. 

 

Az empirikus kutatás folyamata a disszertáció kulcskérdéseinek megfogalmazásával 

kezdődik.  A hipotézisek felállítása és egy logikai rendszerbe való sorolása után a módszertan 

kiválasztása következik.  A hipotéziseket a kérdőívben feltett kérdések statisztikai 

kiértékelése képes alátámasztani vagy megcáfolni.  Az empirikus kutatás minden részét nagy 

terjedelemben vizsgálom, célom, hogy a lehető legtöbb szempontból vizsgáljam a 

ellátási lánc 
menedzsment 

versenyképesség hatalom 
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hipotézishez tartozó kérdéseket.  A tudományos eredményeket tézisek formájában összegzem, 

és táblázatos formában szemléltetem.  Az értékelés egy részről a tudományos élet számára 

fontos, új eredményeket mutat be, de a vállalati szférában a menedzsment részére is 

megfelelő, gyakorlatias eredményeket kell prezentálni.  A kutatási eredményeket az üzleti 

szektor számára is érthető módon megfogalmazom.  

 

A befejezésben a következtetések és az összegzés kiemeli a tézisek jelentőségét.  A gyakorlati 

felhasználhatóság azért bír jelentőséggel, mert a menedzsment területe megköveteli a 

tudományos mellett, a kézzelfogható, napi munkafolyamatokra lefordítható tanácsokat.  Ezt 

az ellátási láncok hatalmi helyzeténél azok a vállalatok használhatják, amelyek nem 

rendelkeznek hatalmi pozícióval.  Fontos, hogy az ellátási lánc egésze szempontjából minden 

vállalat képes legyen fejlődni, versenyképessége növekedjen, ehhez is hozzájárulnak a 

pontokba szedett meglátások.  Jelenlegi korlátok és jövőbeli kutatási irányok a téma 

továbbgondolása, újabb perspektívák használat miatt érdekes.  A korlátok, legyen ez időbeli, 

pénzbeli vagy más jellegű, megszabják a vizsgálni kívánt ellátási lánc menedzsment határait.  

Disszertációmban is egy lehatárolt kutatási területhez kapcsolódott a limitációk sokasága, de 

pont ez a fókuszált kutatás mutatja meg, hogy milyen vizsgálatokat lehet majd elvégezni a 

jövőben.  Az ellátási láncok és a hatalom területén a szektorális lehatárolás és újabb 

interdiszciplináris területek bevonása jelentik a következő lépést.  A tudomány és a 

menedzsment gyakorlatának az ötvözése is új lehetőségeket nyújt.  Mivel mindkettő számára 

fontos az eredmény, a disszertációban kiemelt hangsúlyt kapnak az ábrák és a táblázatok, az 

írottak mellett a szemléltetés, de a mellékletben lévő statisztikai táblázatok is lényegesek. 

 

 

4.  Kutatás kérdései, hipotézisei és módszertana 
 

Az ellátási lánc, hatalom és a domináns vállalat témákat vizsgálva elméleti és gyakorlati 

kérdéseket fogalmazok meg, ez szükségszerű a menedzsment tudományterületén.  Elméleti 

oldalról kérdés, hogy az ellátási lánc vállalatai hogyan veszik figyelembe a partnercégeket, 

van köztük domináns vállalat?  Mi az alapja a vállalat dominanciájának?  Megalkotható-e egy 

olyan modell, ami az ellátási lánc szereplőit és a hatalom forrását is integrálja?  Mit 

befolyásol a hatalom?  Milyen összefüggés van a domináns vállalat és az ellátási lánc 

versenyképessége között?  
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Az elmélet logikáját követve, de már a gyakorlatot szem előtt tartva is fel kell tenni 

kérdéseket.  Hogyan hasznosítható egy vállalat számára a hatalom megléte vagy éppen mit 

tud tenni, ha nincsen hatalma?  Az ellátási láncban a vállalat menedzsmentjének milyen 

feladata van a hatalmi pozíciója alapján? 

 

Az elmélet vizsgálata során több kérdés felmerül, ami miatt primer kutatást kell alkalmazni.  

Az ellátási láncban együttműködő vállalatok hogyan kezelik egymást?  Mi alapján döntenek, 

és mi befolyásolja az együttműködést?  Függ az egyik vállalat a másiktól?  A domináns 

vállalatnak mi a szerepe a partnercégek függése során?  A kérdések folyamatos tisztázást, 

ellenőrzést kívánnak.  Az ellátási lánc vizsgálata miatt mindegyik kérdés válasza hozzájárul 

az ellátási lánc versenyképességének témájához. 

 

Az egymással versenyző ellátási láncok minden lehetőséget megragadnak az optimális 

helyzet, a további versenyelőny eléréséért.  Ha ehhez hozzájárul a hatalom, bizalom, akkor ez 

tervezhető a vállalatoknál?  Számol vele a menedzsment, része a stratégiának?  Az elméleti 

háttérből kiinduló empirikus kutatásom ezeket a főbb kérdéseket teszi fel.  A kérdőív és a 

mélyinterjú segítségével válaszokat adok a felállított hipotézisek igazolásához vagy 

cáfolásához.  A hat hipotézist egy modell alapján felépítem, ezek a következő kutatási 

témákhoz kapcsolhatók: 

 

• Ellátási lánc vállalatainak a kapcsolata:  1. 

• Hatalom – függőség vállalat és a lánc szintjén:  2-3. 

• Hatalom – versenyképesség:  4-5. 

• Hatalom – felelősség és kockázat:  6. 

 

A disszertáció felépítését és a hipotézisekhez tartozó témákat a 3. ábra szemlélteti. 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

3. ábra:  A disszertáció felépítésének modellje a kutatási témák és hipotézisek alapján 

 

 
 

Forrás:  Saját szerkesztés.  

 

A konkrét hipotéziseket az alábbiak szerint megfogalmazom:  

 

1. Az ellátási láncban betöltött hatalmi pozícióhoz való alkalmazkodás a vállalatvezetés 

tudatos stratégiájának része. 

2. A vállalatok ellátási láncban betöltött hatalmi pozíciója függ a vállalat piaci 

hatalmától. 

3. A hatalom és a hálózatosodás egymás ellen irányuló folyamatok az ellátási láncokban, 

mert a domináns hatalommal rendelkező vállalat gátolja a lánc folyamatos bővülését. 

4. A domináns hatalommal rendelkező vállalat befolyásától és sikerességétől függ az 

ellátási lánc versenyképessége. 

5. Az ellátási láncban a hatalommal nem rendelkező, gyenge érdekérvényesítő vállalat 

versenyképessége függ a hatalommal rendelkező vállalat versenyképességétől.   

6. Az ellátási láncban nagyobb hatalommal rendelkező vállalat nagyobb felelősséget és 

kockázatot vállal a lánc eredményességében. 

 

Az empirikus kutatásom során a vállalatok felméréséhez egy 66 kérdésből álló kérdőívet 

használok.  A hipotézisek igazolásához vagy cáfolásához a cégdemográfiai kérdések, 

valamint a vállalat és a partnercégek kapcsolatára vonatkozó kérdések is szükségesek.  Egy 

Felelősség és kockázat:  H6 

 

Versenyképesség:  H4, H5 

  Függőség a vállalat és a lánc szintjén:  H2, H3 

 

Ellátási lánc vállalatainak a kapcsolata:  H1 

H 
A 
T 
A 
L 
O
M 
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hipotézishez több kérdés tartozik.  A kérdőíves vizsgálat önkitöltős módszerrel zajlott.  

Célként fogalmaztam meg, hogy a kitöltés egyszerű legyen, bár a gyorsaságra is törekedtem, a 

kérdőív mégis hosszú lett.  Ezt a több munka mellett egyben előnyként is értékelem, mert a 

jövőbeli kutatások alapjául szolgálhat egy-egy kérdés.  A kérdéstechnikák egyszerűsége 

segítette a vállalat részéről a kérdőívet kitöltő személyt.  Igen-nem kérdések, egyszeres 

választás, többszörös választás, preferenciaválasztás és ötfokozatú skála kérdéseket 

használok.  A kérdéseket a hipotézisek alapján csoportosítottam a kiértékelés előtt.  Az adatok 

vizsgálata és a statisztikai eljárások meghatározása után az adatokhoz szükséges statisztikai 

módszereket az SPSS (Statistical Package for Social Sciences) programcsomag segítségével 

alkalmazom.  A kérdőív kiértékelésénél alkalmazott módszertan magában foglalja a kérdések 

önálló elemzését, gyakoriságot, korrelációt, kereszttábla-elemzést, klaszterelemzést és az 

ANOVA variancia analízist.  (Crotty 1998)  A kvantitatív elemzés eredményei után a 

kvalitatív vizsgálat következik.  A 9 kérdéses mélyinterjú az eredmények pontosítását, további 

szempontok igazolását és a mélyebb összefüggések értelmezését szolgálja.  A leíró és 

magyarázó statisztikai módszerek által kapott eredményeket ábrák és táblázatok segítségével 

szemléltetem, az SPSS lefuttatásokat a mellékletben bemutatom, hogy minden áttekinthető 

legyen.  Az elemzés és az összegzés után végleges következtetések és javaslatok zárják a 

disszertációt. 

 

 

5.  Empirikus kutatás  
 

Az empirikus kutatás alapját az elmélethez tartozó kutatási probléma megállapítása jelenti, 

amit a hipotézisek megalkotása követ.  A hipotézisek olyan területeket érintenek, amire még 

nincsen konkrét elméleti háttér, azaz megkövetelik a kutatás lefolytatását.  A hipotézisek 

bizonyításához vagy cáfolásához a kérdőív és a mélyinterjú eszközeit hívom segítségül.  Az 

első adatgyűjtési eszköz megfelelő mintát feltételez.  (Gill–Johnson 2002) (Bryman–Bell 

2003)  Az elemzést statisztikai módszerekkel alátámasztom, a létrejött eredményeket 

értelmezem és a szükséges következtetéseket levonom. 

 

Kutatásomban a primer adatokat kvantitatív és kvalitatív megközelítésekkel vizsgálom.  

(Malhotra 2005) (Ghauri 2010)  A kvantitatív elemzés a tesztelésre és a verifikációra helyezi 

a hangsúlyt, tényekre és az okokra koncentrál, logikus és kritikus a megközelítése, kontrollált 

mérés az eszköze, kívülről próbál tesztelni és eredményközpontú.  Ezzel szemben a kvalitatív 
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vizsgálat a megértésre törekszik, a válaszadó nézőpontjának a szemszögéből vizsgálódik, 

racionális megközelítést alkalmaz, megfigyelés és mérés az eszköze, belülről próbál feltárni 

és folyamatközpontú.   A hipotézisek miatt a kvantitatív és a kvalitatív megközelítéseket is 

alkalmazom. 

 

 

6.  Ellátási lánc hatalmi modell 
 

Az elmélet és a gyakorlati példák alapján felállítottam az ellátási lánc hatalmi modellt (Supply 

Chain Power Modell).  Az ellátási lánc tagjainak a hatalmi visszaélésre okot adó tényezői, a 

közgazdaságtan és a menedzsment alapelvei alapján meghatározható.  A modell bal oldala az 

elveket mutatja, a nyíl szemlélteti, hogy hatása van a beszállítókra, gyártóra és a vevőkre, 

akikből bizonyos helyzetekben eltérő magatartást vált ki.  A beszállítók, gyártó és vevők 

oszlopai és sorai is olyan megállapításokat tartalmaznak, melyek okot adhatnak a vállalatnak 

az ellátási láncban lévő domináns magatartására. 

 

4. ábra:  Ellátási lánc hatalmi modell 

beszállító gyártó vevő 

nélkülözhetetlen 
alapanyag, az 

erőforrások szűkössége 

egyedi 
gyártástechnika 

egyedi disztribúciós 
hálózat 

előfinanszírozás gyors fizetési morál gyors fizetési morál 

folyamatos kutatás és 
fejlesztés, szakértelem 

folyamatos kutatás és 
fejlesztés, know-how 

vevők vizsgálata, 
vevői visszajelzések 

nagy mennyiségű 
alapanyag kitermelése 

nagy mennyiségű áru 
rendelése 

nagy mennyiségű 
termék rendelése 

különböző nyersanyag 
lelőhelyek 

több országhoz 
köthető gyártás 

több országhoz 
köthető eladás 

helyi adottság helyi adottság vevői szokások, helyi 
kultúra ismerete 

piaci jelenlét nagy brand, piaci 
ismertség 

piaci elérhetőség 

Forrás:  Saját szerkesztés. 

 

A 4. ábra összefoglalja a legfontosabb tényezőket, melyek miatt a hatalmi pozíció kialakulhat 

egy ellátási láncban.  Beszállítói oldalról az erőforrások szűkössége kimondottan napjaink 

egyik elhanyagolhatatlan kérdése.  A világ országaiban lévő nemesfém-bányák, fosszilis 

energiahordozók lelőhelyei egy egész vertikumot megmozgatnak, mert ezek az alapanyagok 

 
• szűkösség  
• hasznosság 
• méretgazda-

ságosság 
• globalizáció 
• regionalizáció 
• kereskedelem 
• pénzügy 
• marketing 

       ... 
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nem helyettesíthetők az ipar számára.  (Chorafas 2011)  Előnyös pozícióra adhat okot a 

partnercégekkel szemben az előfinanszírozás vállalása, folyamatos kutatás, helyi adottságok 

ismerete.  Látható, hogy egyes tényezők szerepelhetnek mind a beszállítónál, mind pedig a 

gyártónál.  

 

Az egyedi gyártástechnika leginkább a gyártóra jellemző, de a beszállító is rendelkezhet 

ezzel.  Elég egy gépipari céget elemezni és kitűnik, hogy a legtöbb már saját maga által 

fejlesztett szerszámmal rendelkezik, a kutatások és a know-how terén mindig innovatívak.  

(Fynes–Voss–Burca 2005)  A fizetési morált, nagy tételben történő rendelését kihasználhatja a 

vállalat.  A leányvállalatok szerepe a globalizáció megjelenésével töretlenül nagy hangsúlyt 

kap, így érthető, hogy egy jó partneri viszony esetén a leányvállalatok megbízásaira is 

számíthat a beszállító.  A vállalati nagyság már visszaélésre adhat okot, az ismertség, egy 

drága brandhez való tartozás presztízsértéke kecsegtető a kisebb cégek részére.  (Józsa 2005) 

 

A vevők részéről vizsgálni kell a rendelt mennyiséget, az ellátási hálózatot és a helyi szokások 

ismeretét.  A piaci elérhetőség, lefedettség és a több országban lévő értékesítés alapján 

történik a végső eladás.  Ez a mozzanat kihat az egész ellátási láncra.  Ebből fakad a fizetési 

morál, mint az egyik legfontosabb tényező.  A vevő vállalat az a végső láncszem, aki már 

kapcsolatban van a fogyasztóval, végfelhasználóval.  A piacismeret, regionális tudás, a 

vásárlókör feltérképezése, fogyasztói visszajelzések, fogyasztói viselkedés, mind fontos 

információ a vevő részére és rajta keresztül az egész lánc számára.  (Lee–Lee 2007)  Ezeknek 

az ismerete egy használható alkupozíciót kínál a vevő vállalatnak, ami dominanciához 

vezethet. 

 

 

7.  Hipotézisek értékelésének összegzése és tézisek 
 

A disszertációban az empirikus kutatás eredményeit a hipotézisek eredményeinek az 

összefoglalásával és a tézisek megfogalmazásával véglegesítem.  Az 5. ábra a kutatási 

témákat és a hipotéziseket összegzi.  Az ábra egyben szemlélteti a felépítést és mutatja, hogy 

a kezdeti modell megmaradt, a kutatást sikerült végigvinnem a kitűzött célok alapján. 
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5. ábra:  A modellben lévő hipotézisek a kutatási témák alapján 

 

 
 

Forrás:  Saját szerkesztés. 

 

A kutatásom során vizsgáltakat hipotézisenként összefoglalom, és a téziseket megállapítom.  

A hipotézisek leírásával, igazolásával vagy cáfolásával egyenként haladok.   

 

 

H1 – Az ellátási láncban betöltött hatalmi pozícióhoz való alkalmazkodás a vállalatvezetés 

tudatos stratégiájának része. 

 

Igazoltam, ha a vállalat rendelkezik hosszú távú stratégiával a jövőjét illetően, akkor ebben a 

stratégiában benne vannak a partnercégek is.  Ha figyelembe veszi a partnercégeket, akkor 

tudatosan pozícionálja magát azokhoz.  Igaznak bizonyult, hogy a vállalat képes a 

partnercégeit pozitív és negatív irányba befolyásolni, ami szintén a stratégiájából ered.  Mivel 

a vállalatra is kihat a partnercégek döntése, de a vállalat tudatosan pozícionálja magát ezért 

függőség és hatalmi helyzet van a vállalatok között.  Erre törekszik a vállalat, főleg olyan 

partnercégeknél, akikkel már több éve kialakult üzleti kapcsolata van.  Képesek és tudják is 

egymást befolyásolni a vállalatok.  Az elemzés alapján a H1 hipotézist elfogadom és az alábbi 

tézist megfogalmazom:  

 

 

H6:  Az ellátási láncban nagyobb hatalommal 
rendelkező vállalat nagyobb felelősséget és 
kockázatot vállal a lánc eredményességében. 
 

H5:  Az ellátási láncban a hatalommal nem rendelkező, gyenge 
érdekérvényesítő vállalat versenyképessége függ a hatalommal 
rendelkező vállalat versenyképességétől. 
   
H4:  A domináns hatalommal rendelkező vállalat befolyásától és 
sikerességétől függ az ellátási lánc versenyképessége. 

H3:  A hatalom és a hálózatosodás egymás ellen irányuló folyamatok az ellátási láncokban, 
mert a domináns hatalommal rendelkező vállalat gátolja a lánc folyamatos bővülését. 
 
H2:  A vállalatok ellátási láncban betöltött hatalmi pozíciója függ a vállalat piaci hatalmától. 

H1:  Az ellátási láncban betöltött hatalmi pozícióhoz való alkalmazkodás a vállalatvezetés tudatos 
stratégiájának része. 

H 
A 
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T1 – A vállalatvezetés tudatos stratégiájának a része az ellátási láncban betöltött hatalmi 

pozícióhoz való alkalmazkodás. 

 

 

H2 – A vállalatok ellátási láncban betöltött hatalmi pozíciója függ a vállalat piaci hatalmától. 

 

Alátámasztottam az árbevétel szempontjából a befolyásolás tényét.  Igazoltam, hogy a 

nagyobb vállalati árbevétel, nagyobb piaci hatalmat jelent, ami a vállalat és a partnercégek 

közötti hatalmi pozíció alapja.  Ha a vállalat árbevétele 1 milliárd forint feletti, akkor már 

hatalmi tényezőként tünteti fel magát és ki is használja ezt a lehetőségét a partnercégek 

befolyásolására és a függőségének fenntartásában.  A vállalat nem is óhajtja ezt az állapotot 

megszüntetni, az előnyeire koncentrál.  Igazoltam, hogy a piaci hatalom nagysága és az egyre 

nagyobb árbevétel mértéke összefügg a vállalatnak az ellátási láncban lévő partnercégekkel 

szembeni hatalmi pozíciójával.  Összefoglalva, sikerült bebizonyítani, hogy van kapcsolat a 

magas árbevétel, piaci hatalom megléte, a partnercégekkel szembeni függőség és befolyásolás 

kialakítása és ezen állapot folyamatos fenntartása között.  Az elemzés alapján a H2 hipotézist 

elfogadom és az alábbi tézist megfogalmazom: 

 

T2 – Az ellátási láncban működő vállalat hatalmi pozíciója függ a vállalat piaci 

hatalmától és dominanciájától.  

 

 

H3 – A hatalom és a hálózatosodás egymás ellen irányuló folyamatok az ellátási láncokban, 

mert a domináns hatalommal rendelkező vállalat gátolja a lánc folyamatos bővülését. 

 

Igazoltam, hogy jellemzően fontos a vállalatnak a partnercégekkel való szoros 

együttműködés.  Az ellátási láncban ez napi kapcsolatot jelent a partnercégekkel, 

összekapcsolódás és hálózatosodás mellett.  A vállalat felismerte az együttműködés előnyeit 

is, sőt növekvő vállalati bevétel mellett, más szegmensekbe való belépés, bővítés is 

elképzelhető.  A magas árbevételből adódóan a vállalat piaci hatalma nem gátolja a 

hálózatosodást, hanem pont, hogy ösztönzi.  A hipotézis első része hamis, tehát a hatalom és a 

hálózatosodás nem egymás ellen irányuló folyamatok az ellátási láncokban.  Bizonyítottam, 

hogy a vállalatok együttműködnek, de a nagyobb hatalom mellett még nagyobb kontrollra 
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akarnak szert tenni.  A vállalatnak nem célja, hogy gátolja a lánc bővülését, inkább a 

beszerzést és eladást szeretné kontrollálni.  A hipotézis második fele sem bizonyult igaznak.  

A partnercégek is törekednek a hatalomra és a kontrollra, ezt szintén a folyamatos 

együttműködés és bővítés mellett képzelik el.  Az elemzés alapján a H3 hipotézist elvetem.  

H3 hipotézis talán logikailag megfordítva igaz lehet, de tézisként kimondani nem lehet, mert 

azt egy új kérdőív, új kérdéseivel kellene bizonyítanom és ez most túlmutat a disszertáció 

jelenlegi keretein.  Ezek függvényében az alábbi megállapítást teszem:  

 

T3 – H3 elvetése miatt T3-at nem állítok fel. 

 

 

H4 – A domináns hatalommal rendelkező vállalat befolyásától és sikerességétől függ az 

ellátási lánc versenyképessége. 

 

Bebizonyítottam, hogy a vállalat a legfontosabb partnercégeit a termékek és szolgáltatások 

minőségével és az üzleti magatartással befolyásolja.  Ezek a tényezők egyben a vállalat 

versenyképességének a legfontosabb elemei is.  Az elemzésem szerint a hatalommal 

rendelkező vállalat jellemzően nagy árbevétellel rendelkezik, ez megadja a versenyképesség 

mértékét.  A vállalat ismeri a termékére vonatkozó azon információkat, ami miatt 

versenyképes, ezt át tudja adni a partnercégeknek.  Igazoltam, hogy a partnercégek ennek 

tükrében lesznek sikeresek, azaz a versenyképes vállalat pozitívan hat a partnercég 

versenyképességére és sikerére.  Az ellátási láncban a beszállító, gyártó és vevő vállalatok 

együtt kell, hogy versenyképesek legyenek, ennek forrása mindegy, hogy melyik vállalatban 

van, de át kell adnia a tényezőket az összes partnercégnek.  Ez esetben lesz versenyképes a 

láncban lévő cégek összessége.  Összefoglalva, igazolt az összefüggés, miszerint a nagy 

árbevételű, hatalommal rendelkező vállalat befolyása és versenyképessége kihat az ellátási 

láncban együttműködő partnercégek versenyképességére.  Az elemzés és a mélyinterjú 

összefüggései alapján a H4 hipotézist elfogadom és az alábbi tézist megfogalmazom: 

 

T4 – Az ellátási lánc versenyképessége függ a domináns hatalommal rendelkező vállalat 

befolyásától és sikerességétől. 
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H5 – Az ellátási láncban a hatalommal nem rendelkező, gyenge érdekérvényesítő vállalat 

versenyképessége függ a hatalommal rendelkező vállalat versenyképességétől.   

 

Igazoltam, hogy a vállalat nagysága, árbevétele összefügg a versenyképességének a 

mértékével.  A hatalommal rendelkező vállalat jellemzően versenyképesebb a 

partnercégeknél.  Ha egy adott ágazatban működő kulcsfontosságú vállat a vizsgálat tárgya, 

akkor látható, hogy a versenyképessége befolyásolja a partnercégeinek a gazdasági 

eredményét, erre a mélyinterjúban kapott válaszok külön kitérnek.  Ez a befolyásolás lehet 

negatív és pozitív is, de az ellátási láncokban a pozitív befolyásolás esetén lehet a láncot 

sikeresen fenntartani.  Ez az ágazati siker érinti a partnercégeket is.  A növekvő 

versenyképesség a beszállító, gyártó és vevő vállalatok esetén a partnercégeket szoros 

együttműködésre ösztönzi.  Mivel cél a szorosabb együttműködés, ezért a befolyásolás pozitív 

irányú és a versenyképesség megtartását, átadását jelenti.  Az elemzés alapján a H5 hipotézist 

elfogadom és az alábbi tézist megfogalmazom: 

 

T5 – Az ellátási láncban a hatalommal nem rendelkező, gyenge érdekérvényesítő vállalat 

versenyképessége függ a hatalommal rendelkező vállalat versenyképességétől. 

 

 

H6 – Az ellátási láncban nagyobb hatalommal rendelkező vállalat nagyobb felelősséget és 

kockázatot vállal a lánc eredményességében. 

 

Az ellátási láncban a vevői és a beszállítói kör, tehát a vállalat beszállítói és vevő partnercégei 

között kialakult a bizalom.  Igazoltam, hogy a vállalat lojalitást mutat a partnercégek felé, de 

természetesen ez kölcsönösen igaz a vállalat irányába is.  A vevői és beszállítói kör értéket 

jelent a vállalatnak, ennek a folyamatos működését, fent kívánja tartani és sikerült 

bizonyítanom, hogy erre erőforrásokat is képes áldozni.  Azért költene a vállalat, mert 

kockázatot jelent az adott állapot megváltozása, romlása, ami kevesebb árbevételben, új 

partnercégek keresésében jelenne meg.  Hosszútávon növekvő kockázattal jár a vállalat 

partnercégeinek az elvesztése.  A vállalat ezért felelősséget vállal az adott helyzet megtartása 

vagy javítása érdekében, ezt nyilván akkor tudja megtenni, ha a vállalatnak vannak erőforrásai 

és hatalma.  A mélyinterjúban kapott szituációk is alátámasztják ezt.  Mindezt természetesen 

azért teszi a vállalat, mert felismerte az ellátási láncban való együttműködés előnyeit.  A 
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vállalat képes irányítani, befolyásolni a partnercégeket, ezért cserébe vállalja a 

többletkockázatot.  Ez a hipotézis összegzi a függőség kialakítása, hatalom és a 

versenyképesség kapcsolatát, mert az a vállalat, amelyik mindegyikkel rendelkezik és uralja 

az ellátási láncot, kell, hogy áldozzon az adott állapot fenntartására.  Ha márpedig 

erőforrásokat allokál erre, akkor kockázatot is vállal.  Az elemzés alapján a H6 hipotézist 

elfogadom és az alábbi tézist megfogalmazom: 

 

T6 – Az ellátási láncban nagyobb hatalommal rendelkező vállalat nagyobb felelősséget 

és kockázatot vállal a lánc eredményességében. 

 

 

8.  Hipotézisek és tézisek összefoglalása 
 

A felállított hipotéziseket statisztikai módszerekkel elemeztem, ezek alapján a következő 

eredményeket állapítom meg.  Hat hipotézisből ötöt elfogadok, egy hipotézist viszont elvetek.  

A hipotézisekre vonatkozó kutatási eredményeket a 1. táblázat szemlélteti.   

 
1. táblázat:  Hipotézisek kutatási eredményei 

Hipotézis Bizonyítás /– Tézis 

1,  Az ellátási láncban betöltött hatalmi pozícióhoz való 

alkalmazkodás a vállalatvezetés tudatos stratégiájának része. 
Elfogadva  T1 

2,  A vállalatok ellátási láncban betöltött hatalmi pozíciója 

függ a vállalat piaci hatalmától. 
Elfogadva  T2 

3,  A hatalom és a hálózatosodás egymás ellen irányuló 

folyamatok az ellátási láncokban, mert a domináns hatalommal 

rendelkező vállalat gátolja a lánc folyamatos bővülését. 

Elvetve – – 

4,  A domináns hatalommal rendelkező vállalat befolyásától és 

sikerességétől függ az ellátási lánc versenyképessége. 
Elfogadva  T4 

5,  Az ellátási láncban a hatalommal nem rendelkező, gyenge 

érdekérvényesítő vállalat versenyképessége függ a hatalommal 

rendelkező vállalat versenyképességétől. 

Elfogadva  T5 

6,  Az ellátási láncban nagyobb hatalommal rendelkező vállalat 

nagyobb felelősséget és kockázatot vállal a lánc 

eredményességében. 

Elfogadva  T6 

Forrás:  Saját szerkesztés. 

  



18 
 

 

 

A hipotézisek kutatási eredményei alapján a hipotézisekből téziseket fogalmazok meg.  Az öt 

elfogadott hipotézist részben átfogalmazva tézisként véglegesítem.  A harmadik hipotézist 

elvetem, a tézis megfogalmazását a primer kutatás alapján nem tartom lehetségesnek.  Az 

elvetett hipotézis következtetni enged a jövőbeli kutatási irányra, de tézis kimondásához nem 

elegendő.  A 2. táblázat bemutatja a hipotézisek alapján véglegesített téziseket. 

 

2. táblázat:  Hipotézisek és tézisek 
Hipotézis Tézis 

H1:  Az ellátási láncban betöltött hatalmi pozícióhoz 

való alkalmazkodás a vállalatvezetés tudatos 

stratégiájának része. 

T1:  A vállalatvezetés tudatos stratégiájának a része 

az ellátási láncban betöltött hatalmi pozícióhoz való 

alkalmazkodás. 

H2:  A vállalatok ellátási láncban betöltött hatalmi 

pozíciója függ a vállalat piaci hatalmától. 

T2:  Az ellátási láncban működő vállalat hatalmi 

pozíciója függ a vállalat piaci hatalmától és 

dominanciájától.  

H3:  A hatalom és a hálózatosodás egymás ellen 

irányuló folyamatok az ellátási láncokban, mert a 

domináns hatalommal rendelkező vállalat gátolja a 

lánc folyamatos bővülését. 

– 

H4:  A domináns hatalommal rendelkező vállalat 

befolyásától és sikerességétől függ az ellátási lánc 

versenyképessége. 

T4:  Az ellátási lánc versenyképessége függ a 

domináns hatalommal rendelkező vállalat 

befolyásától és sikerességétől. 

H5:  Az ellátási láncban a hatalommal nem 

rendelkező, gyenge érdekérvényesítő vállalat 

versenyképessége függ a hatalommal rendelkező 

vállalat versenyképességétől. 

T5:  Az ellátási láncban a hatalommal nem 

rendelkező, gyenge érdekérvényesítő vállalat 

versenyképessége függ a hatalommal rendelkező 

vállalat versenyképességétől. 

H6:  Az ellátási láncban nagyobb hatalommal 

rendelkező vállalat nagyobb felelősséget és 

kockázatot vállal a lánc eredményességében. 

T6:  Az ellátási láncban nagyobb hatalommal 

rendelkező vállalat nagyobb felelősséget és 

kockázatot vállal a lánc eredményességében. 

Forrás:  Saját szerkesztés.  
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9.  Következtetések és összegzés 
 

Az öt hipotézis bizonyítása és egy cáfolása arra enged következtetni az elméletet figyelembe 

véve, hogy a kutatási terület lehatárolásánál szemléltetett metszet is megfelelő eredménnyel 

szolgál a tudomány és a menedzsment gyakorlat számára.  Az ellátási lánc menedzsment, 

hatalom és versenyképesség mezsgyéjén lehet újat alkotni és további kutatás lehetőségét rejti.   

 

Először is ki szeretném emelni, hogy a közép- és nagyvállalatokban a hatalom megléte 

tudatossággal párosul, a pozitív és negatív befolyásolás eszköze, de a legfontosabb eredmény, 

hogy a vállalatvezetés stratégiájának a része.  A kérdőív segítségével úgy kellett rákérdezni a 

hatalomra és ellenőrizni kontrollkérdésekkel, hogy valóban a kendőzetlen választ adja a 

menedzser és ne próbálja meg jobb színben feltüntetni a vállalati gyakorlatot.  Bizonyítottam 

azt az összefüggést, hogy a piaci hatalom és az ellátási láncban lévő hatalmi pozíció 

összefüggenek.  A klaszterelemzésben sikerült csoportosítani a vállalatokat, itt is látható volt 

a piacból eredő hatalomnak a megléte.  A mélyinterjú további összefüggéseket mutatott.  

Gyakorlati tanácsokat is megfogalmaztam a hatalommal nem rendelkező vállalat számára.  

 

A hatalom és a hálózatosodás nem ellentétes folyamatok, a hatalommal rendelkező 

vállalatnak nem célja az ellátási lánc gátolása.  Az eredmény meglepett, mert a „status quo” 

fenntartása elemi érdeke egy hatalommal rendelkező nagyvállalatnak, természetesen a 

versenyképesség növelése, folyamatos fejlődés fenntartása és a piaci részesedés növelése a 

vállalatot és ezen keresztül a láncot is folyamatos mozgásra készteti.  Ezen a ponton további 

vizsgálat szükségességét vetítem előre, érdekes és új eredményekre világíthat rá az eredmény 

hátterében meghúzódó tényezők sokasága. 

 

A versenyképesség kérdéskörénél fontos kutatási eredményt kaptam.  Először is a hatalommal 

rendelkező vállalat döntően befolyásolja az ellátási lánc versenyképességét.  A 

kulcspozícióban lévő, a beszállító, gyártó, vevő vállalatok egyike, a saját szegmensében 

irányítja a láncot és olyan ráhatást gyakorol az egész láncra, ami meghatározó az ellátási 

láncok közötti versenyben.  Kiemelem, hogy a globalizált világban a verseny az ellátási 

láncok között értendő, nem csak és kizárólag a vállalatok között.  Ezt a kiindulópontot az 

elméleteknél ismertettem, a különböző nézeteket ütköztettem, de a hatalmi aspektusát a 

kutatás során bizonyítottam.  A hatalommal rendelkező vállalat versenyképessége függést 
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okoz, mert a hatalommal nem rendelkező vállalat versenyképességét befolyásolja.  A 

tézisként elfogadott eredményt az is alátámasztja, hogy az ellátási láncokban olyan 

együttműködés van, ami kikényszeríti a közös célokat is.  

 

A hatalom, felelősség és kockázat vizsgálata olyan szempontból világított rá új eredményekre, 

hogy a hatalommal rendelkező és a versenyképességet befolyásolni tudó, jellemzően 

nagyvállalatnak van arra erőforrása, hogy felelősséget vállaljon a láncban, ami kockázattal jár.  

Az adott láncban betöltött helyzetének a feladása nagyobb veszteséget okozna, mint a 

felelősség és a kockázat költsége.  Az ellátási lánc hatalmi szereplője a hosszú távú, 

fenntartható és legalább a saját számára nyertes pozíciót és eredményt kínáló helyzet 

megtartásában érdekelt. 

 

 

10.  Gyakorlati felhasználhatóság 
 

Úgy vélem, hogy a tudományos kutatásnak akkor van kézzelfogható konklúziója, ha a 

gyakorlatba is átültethető a kapott eredmény.  A vállalati menedzsmentnek minden plusz 

információ fontos, kiemelten akkor, ha a versenyképességet is érinti az új elmélet. 

 

Az ellátási láncokban a vállalatok felismerik, hogy mely cégnél összpontosul a domináns 

hatalom.  A hatalommal rendelkező vállalat nem érdekelt a változásban, de a függőségben 

lévők igen.  Ha felismerték a helyzetüket és a hatalom negatív irányba befolyásolja a 

tevékenységüket, akkor változtatni akarnak, ki szeretnének törni az adott szituációból.  Ez a 

felismerés kulcsfontosságú, különböző gyakorlati megoldásokat adhat a vállalatnak.  Ansoff 

mátrixát figyelembe véve négy megoldás lehetséges, ezek a meglévő piacokat nézve a piaci 

részesedés növelése és termékfejlesztés, míg az új piacoknál a piacbővítést és a diverzifikálást 

jelentik.  (Müller-Stewens–Lechner 2001)  Mind a négy olyan eszköz, melyet a vállalat a 

függőség csökkentése érdekében tehet.  Az ellátási lánc versenyképességére mégis a 

legmagasabb bevétellel rendelkező vállalat hat a legnagyobb mértékben.  A vállalat és a 

partnercégek erősebb integráltsága átalakíthatja a függőséget, úgy, hogy a folyamatokba, 

döntések előkészítésébe bevonja a hatalommal nem rendelkező vállalatokat is.  Ez az 

összefogás erősíti a lánc szerepét, ami pozitívan hat a hatékonyságra és a versenyképességre.  

A kisebb, hatalommal nem rendelkező vállalatok így új folyamatokat vehetnek át, a 



21 
 

folyamatos visszajelzés és a közös munka során „beletanulhatnak” az ellátási láncban 

kialakított ügymenetbe, aminek maguk is részei. 

 

A könnyebb eligazodást segítve megalkottam az ellátási lánc hatalmi modelljét, mely hidat 

képez a közgazdaságtan és a menedzsment területek között, valamint ötvözi a tudományos és 

a gyakorlatias megközelítést.  Sikerült bebizonyítani, hogy mindig van egy domináns 

hatalommal rendelkező vállalat az ellátási láncban, amire reagálni kell a vállalatoknak.  Az 

elméletben meglévő definíciókat és a kutatás eredményeit együttesen átültetem a gyakorlatba 

és folyamatként szemléltettem kiemelve a hatalmi visszaélésre adó okokat.   

 

A klaszterelemzés során tipizáltam a kérdőívben szereplő vállalatokat, meghatároztam főbb 

ismérveiket és az elemzés után gyakorlatias tanácsot nyújtok.  A tudományos módszerekkel 

kapott szignifikáns eredmények alapján és a vállalatok jövőbeli lehetőségeiket figyelembe 

véve a következő kitörési pontokat megállapítom és leginkább a 3. klaszter számára, azaz a 

„középvállalatoknak” ajánlom:  

- magasabb árbevételre kell törekedni 

- tudatosabban kell pozícionálni a vállalatot a partnercégekhez képest 

- a partnercégekkel való több éves üzleti kapcsolat pozitívuma mellett érdemes a 

vállalatoknak is újabb cégeket bevonni az együttműködésbe, ezzel ösztönözve a 

folyamatos fejlődést és szem előtt tartva az új üzleti lehetőségeket 

- a kialakult legrégebbi partneri kapcsolatokat meg kell tartani, számítva a régi 

tapasztalatokra egy új fejlesztés, piacbővítés esetén 

- a nagyobb vállalatoktól való függőséget jelentősen csökkenteni kell  

- törekedni kell az ellátási láncba történő mélyebb integráltságra, ezáltal további 

előnyökhöz juthat a vállalat  

- IT rendszereken keresztül kapcsolják össze a vállalatot a partnercégekkel, hogy a napi 

operatív munkától a stratégiai feladatokig több folyamatot végezhessenek el közösen 

- a naprakész információk elérése célként merüljön fel az együttműködésben 

- a nagyobb arányú nemzetközi beszerzés és eladás további piacbővítéssel elérhető, ami 

a folyamatos fejlesztés irányába mutat és további előnyöket jelent a meglévő 

integrációnak is 

- a vevői és beszállítói körben lévő bizalmat érdemes fenntartani, erre hosszú távon 

építhet a vállalat 
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- a kockázatot csökkenteni kell, az ellátási lánc több tagjának is kell viselnie a 

felelősségből származó többletkockázatot 

 

Az eredményekből hosszabb távon további következtetések, megközelítések is 

megállapíthatók és az ellátási lánc hatalmi modellel összhangban értelmezhetők.  A 

gyakorlatias megközelítés célja, hogy sikeresebben működjenek a vállalatok az ellátási 

láncban és versenyképességüket erősítsék.  

 

 

11.  Jelenlegi korlátok és jövőbeli kutatási irányok 
 

Minden empirikus kutatásban vannak korlátozó tényezők, melyeket fontos megnevezni, hogy 

ez által csillapítani lehessen a hatásukat.  (Remenyi et al. 2003)  A kutatás és elemzés teljes 

folyamatában fellelhetők ezek, így ebben a vizsgálatban megtalálhatóak a limitációk.  A 

limitációk arra ösztönöztek, hogy pontosan lehatároljam a kutatási területet, kizárjam a nem 

releváns tényezőket és tudatosan koncentráljak az elemzésre az előre megalkotott modell 

mentén. 

 

A kutatásom során folyamatosan időbeli és pénzbeli korlátokat tapasztaltam.  Az ellátási lánc 

menedzsment témájának egy szeletét tartalmazza a dolgozatom, de a statisztikai igazolások, 

következtetések újabb tudományos kérdéseket vetnek fel.  Úgy gondolom, hogy a primer 

kutatás szignifikáns eredményei alapján megfogalmazott tézisek a kutatómunkámnak az első 

pillérét jelentik, a többi téma és az újabb hipotézisek vizsgálatához több erőforrás kell.  A 

kutatásban így is sikerült az elérhető mintaszám mellett a lehetséges problémákat 

minimalizálnom, de természetesen egy nagyobb minta mellett még pontosabb eredmények 

születnének.  Célom a kutatás folytatása, az ellátási láncokhoz köthető, egyedi iparágakra 

jellemző tényezők megállapítása, melyet a felmérendő vállalatok számának, azaz a minta 

növelésében látom.  A disszertáció és a jelenlegi kutatásom korlátai miatt ezekre még nem 

térhettem ki, de a tézisek alapján következő irányként határozom meg a szektorirányú 

kutatást. 

 

A kutatás igazi tudományos jelentősége és értéke, egyben a gyakorlatban az üzleti élet egyik 

segítsége, az ellátási láncok hatalmi helyzetének felismerése, kezelése és a megfogalmazott 

tanácsok alkalmazása.  A felhasznált módszernél a közgazdaságtudomány és a menedzsment 
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elvei mentén haladtam, ezért, mind a tudományos, mind pedig a gyakorlati megközelítés 

továbbvihető.  Minden kutatás, így a disszertációm is, választ ad az elemzésben feltett 

kérdésekre, de pont az eredmények ösztönzik a kutatót a további gondolkodásra és az újabb 

kutatási kérdések megalkotására. 

 

A megalkotott ellátási lánc hatalmi modell hosszútávon használható a tudomány és a 

menedzsment számára, de bízom benne, hogy további kutatás során sikerül még fejleszteni, 

amire a limitációk elhárítása után reális lehetőség adódhat.  Ebben segíthet a már említett 

szektorális lehatárolás, a vállalatok nagyobb mintaszáma vagy a nemzetközi összehasonlítás.  

A modell további vizsgálatába más interdiszciplináris területeket is be lehet vonni, illetve 

érintheti a szolgáltatás domináns logikának az ellátási láncra kiterjedő hatását.  

 

A meglévő eredményeket prezentálni szeretném a vállalatoknak, ezzel is segítve az ellátási 

láncon belüli hatékonyabb együttműködést, hatalmi helyzet kezelését és a versenyképességet.  

A kérdőív kitöltésekor volt olyan menedzser, aki visszajelzést kért az eredményekről, mert 

lehetőséget lát a jelenlegi ügymenetük és a partnercégekkel való kapcsolatuk egyes 

jellemzőinek a változtatására.  Ennek a kérésnek is eleget kívánok tenni. 
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1.  A brief introduction of the topic and its actuality  
 

To ensure the competitiveness of enterprises not only the company needs to be efficiently 

managed but the supply chain that integrates the company. This approach developed form 

logistics.  Companies and integrated economic systems were differently managed but this has 

evolved into a managerial process dealing with complete corporate network as one.  (Basu–

Wright 2008) The effect of supply chains on competitiveness has become more evident due to 

the 2008 financial crisis and the even sharper competitive rivalry.  (Józsa 2012) 

 

Among the factors affecting the supply chain I highlight power that can be found in every 

organization.  It develops dependency among companies within supply chain and so the 

ability of deeper integration might be influenced by power.  The internal connections of 

supply chains are important; the companies competing with each other appear to have 

recognized it. 

 

In my dissertation I examine power between relations of companies in supply chains.  

Relationships between companies have become more stable over the years and most of the 

company's effectiveness also depends on the performance of partner firms within the supply 

chain.  Looking at the long-term co-operations managing power is essential. 

 

The deep analysis of background theories and effects of interdisciplinary areas show 

particularly important background for the thesis.  I summarize the scientific results and 

theories and introduce a wide literature study.  I created a power model of the supply chain on 

the basis of theory and research, the model combines the scientific and practical approaches.  

It also structures and connects the theories of economics and management.  The power model 

shows what the bases of power in supply chains are that give power position to supplier, 

producer or buyer.  Using the model in supply chains can result situations among companies 

that can be easily managed.  The model should be transparent, credible and useful to be easy 

to use and understand.  During the empirical research I also address a number of issues, which 

are tested by statistical methods. 
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2.  Aim of the dissertation 
 

The aim of the thesis is to give answers to scientific questions about power relations of 

companies that operate in supply chains in Hungary.  The results of the empirical research are 

based on the theory; they must be put into suitable practical form to be used in business life. 

 

The goal of the research is to form groups of companies that give information about the 

supply chain and new results about the co-operating firms.  The relationship of the theory and 

practice is important, the topics interlink so supply chain, competitiveness and power areas 

give solution to the development of companies and new possibilities.  The market 

environment in which companies are analysed give information about middle and big sized 

Hungarian companies, relationship of Hungarian and foreign owned enterprises, their co-

operation in the supply chain and their relations to power. 

 

The global challenges of the financial crisis and the analysis completed in that era reflect the 

situation and offer a possible solution.  It is the co-existence of practice and theory in the 

power model of supply chains.   The model gives an orientation for companies to realize the 

power situation in their co-operation.  Aim to provide a useful method, which helps the 

company finding answers to the effects of the factors of power in the supply chain. 

 

To achieve the goals I clarify the theoretical concepts, definitions and I explain them from a 

wider perspective.  I set the milestones of the research area.  I highlight the most important 

ones:  what does supply chain, power, dependence, competitiveness mean and what is the 

relationship between these.  The results drawn from the hypothesis are valid for companies; 

the empirical research, methodology and analysis support this.  I propose a solution for 

companies.  I indicate what kind of answers the companies need to find as a response for 

power in the supply chains. 
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3.  Structure of dissertation  
 

The structure of the dissertation is organized as the following chapters indicate:  introduction, 

theoretical background, empirical research and conclusion.  Figure 1. shows the structure of 

the dissertation and parts of each chapter. 

 

Figure 1.  Structure of dissertation 

 
Source:  Self made.  

 

I indicate the actuality of the topic and aims of dissertation in the introduction.  Introduction 

of the theory and its structure show the background of the research area.  Research questions, 

hypotheses and methodology are summarized in the introduction.  The introduction is 

necessary in order to outline the starting point of the research, it structures the dissertation. 

 

The theoretical background concentrates on the intersection of supply chain, power, 

dependence and competitiveness but it also involves certain interdisciplinary areas.  The area 

of theory and the research area are shown in Figure 2. 

INTRODUCTION 

• Actuality of the topic and aims of dissertation 
• Introduction of theory and its structure 
• Research questions, hypoteses and methodology 

THEORETICAL 
BACKGROUND 

• Supply chain 
• Power 
• Competitiveness 

EMPIRICAL 
RESEARCH 

• Process of empirical research 
• Scientific theses of empirical research and evaluation 
• Effects of results of empirical research on management 

CONCLUSION 

• Conclusion and summary 
• Practical implications 
• Present limitations and future research areas 
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Figure 2.  Area of theory and research 

 
Source:  Self made.  

 

The structure of the theory shows a chronological approach and also a view that continuously 

expands and so it gets wider.  I analyse the above mentioned theory and terms on three 

different levels:   

 

• company level 

• supply chain level 

• market level 

 

The power is displayed on the company level, the dependence of power prevails between the 

companies and thus in the supply chain.  Competitiveness needs to be examined on market 

level.  The theory further on includes interdisciplinary area as knowledge transfer, trust, 

partnerships, as steps between the levels.  I examine them separately and group them 

according to the research topic.  According to research results, the development of trust and 

effective use of knowledge transfer contribute to the improvement of competitiveness of the 

supply chain. 

 

The empirical research process begins with the key research questions of the dissertation.  

Setting up the hypotheses and integrating them in a model leads to the next step which is the 

selection of the exact methodology.  The statistical evaluation of questions of the 

questionnaire gives the possibility to verify or reject the hypotheses.  All parts of the 

empirical research is being examined in a large extent, my goal is to examine questions of the 

supply chain 
management 

competitiveness power 
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hypotheses as close as possible and from many perspectives.  The scientific results are 

summarized in the form of theses and I demonstrate them in tables.  The evaluation shows 

important new results to the scientific life but it should also present the findings in a practical 

way to the corporate sector and its management.  I formulate the research results in an 

understandable way for the business sector. 

 

The summary highlights the importance of theses in the conclusion.  The practical implication 

section is important because the management requires not just the scientific approach but also 

the tangible, translatable advices for daily routine of business life.  These can be used by such 

companies that are lack of power position in the supply chains.  It is important that from the 

supply chain’s point of view all companies are able to develop to become increasingly 

competitive, the highlighted points and advices can contribute to this.  Present limitations and 

future research areas summarize the new perspectives of the topic.  The limitations that are 

caused by money, time or any other kind set the research area of supply chain management.  

In my dissertation, the limitations are connected with the research area but this focused 

research shows what kind of further analysis can be conducted in the future.  In the research 

area of power and supply chain a possible sectoral analysis and new connections to 

interdisciplinary research areas would be the next steps.  The combination of scientific and 

managerial practices will also provide new opportunities.  Since the results are important for 

both approaches, I emphasize them also in the figures and tables in addition to what is written 

and show the statistical tables in the annex. 

 

 

4.  Research questions, hypotheses and methodology 
 

I formulate theoretical and practical questions related to the topics of supply chain, power and 

dominant company.  This is necessary in the field of management science.  Looking at the 

theoretical approach it is a question, how companies of supply chain take the partner firms 

into consideration and whether there is a dominant company among them.  What is the basis 

of a company's dominance?  Is it possible to create a model which integrates the members of 

supply chain and the source of power?  What influences power?  What is the connection 

between the dominant company and the competitiveness of supply chain? 
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Following the logic of the theory and also keeping the practice in mind further questions need 

to be asked.  How can the presence of power be useful for a company or what could the 

company do if it does not have power?  What kind of task does the management of a company 

in the supply chain have in line with its power position? 

 

During the analysis of the theory many questions came up that lead me towards a primary 

research.  How do companies treat each other while they co-operate in the supply chain?  On 

what kind of basis do they decide and what influences their co-operation?  Does one company 

depend on the other?  What kind of role does the company with dominance have regarding the 

dependency of partner firms?  The questions need continuous clarification and control.  As the 

research and analysis of supply chain go on, each finding contributes to the subject of supply 

chain’s competitiveness. 

 

Supply chains competing with each other do take every opportunity to reach an optimal 

position and achieve further competitive advantage.  If power and trust is added to this, then is 

it possible for companies to plan it?  Does the management count on it; is it part of the 

strategy?  My empirical research with the theoretical background addresses these main 

questions.  With the methods of questionnaire and interview I give answers to the set 

hypotheses to verify or reject them.  I built a model and connected the six hypothesis, these 

are linked with the following research topics: 

 

• Relationship of supply chain’s companies:  1 

• Power – dependence on company level and supply chain level:  2-3 

• Power – competitiveness:  4-5 

• Power – responsibility and risk:  6 

 

The structure of the dissertation and the research areas related to the hypotheses are shown in 

Figure 3. 
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Figure 3.  Model about the structure of dissertation and research areas in line with hypotheses 

 

 
 

Source:  Self made.  

 

I finalized the hypotheses as follows: 

 

1. Adjustment to power position of a company in a given supply chain is a strict 

component of management’s strategy. 

2. A company’s power position in a supply chain depends on the company’s market 

power. 

3. Power and network formation are opposite processes in supply chains because the 

company with dominant power blocks the continuous expansion of supply chain. 

4. Supply chain’s competitiveness depends on the influence and success of the company 

with dominant power.  

5. Competitiveness of a company with weak enforcement of interest and without power 

in a supply chain depends on the competitiveness of the company with power position. 

6. The company of a supply chain with more power takes higher responsibility and risk 

for the success of the chain. 

 

I use a questionnaire with 66 questions to assess the companies during the empirical research.  

It is necessary to have demographical questions about the company itself and also questions 

about the relationship between the company and its partner firms to be able to verify or reject 

the hypotheses.  Several questions are connected with one hypothesis.  The method of the 

Responsibility and risk:  H6 

 

Competitiveness:  H4, H5 

  Dependence on company level and supply chain level:  H2, H3 

 

Relationship of supply chain’s companies:  H1 

P
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E
R 



38 
 

questionnaire was self-administered.  My aim was to get it easily filled in by the company, I 

attempted to have a simple survey but the questionnaire turned out to be long.  Although it 

meant that I have more work with it but I consider it advantageous because some questions 

can serve as the basis of a possible research in the future.  The simple technique of questions 

helped the person of the company to complete the questionnaire.  Yes-no questions, single 

choice and multiple choice questions, preference questions and scale questions with five 

possible answers were used.  I grouped the questions before the evaluation on the basis of the 

hypotheses.  After examining the data and defining the statistical methods I use the tools 

required by the statistical methods with the help of SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences) software package.  The methodology used in the evaluation of the questionnaire 

includes the separate analysis of questions, frequencies, correlations, cross-tabulations, cluster 

analysis and ANOVA variance analysis.  (Crotty 1998)  After having the results of the 

quantitative analysis the next step is the completion of qualitative analysis.  The interview of 

9 questions has the goals to clarify the results, underline further proofs and serve a deeper 

understanding of the connections.  The results obtained by descriptive and illustrative 

statistical methods are demonstrated and explained by figures and tables.  I put all the SPSS 

tables in the annex in order to have every calculation visible.  After completing the analysis 

and summary, I make conclusions, recommendations and end the dissertation. 

 

 

5.  Empirical research  
 

The empirical research is based on the research problem tied to the theory, followed by the 

creation of the hypotheses.  The hypotheses target such topics, which do not yet have a 

specific theoretical background so they require conducting the research.  For the verification 

or rejection of the hypotheses I use survey and interview techniques.  The first data collection 

tool assumes adequate samples.  (Gill–Johnson 2002) (Bryman–Bell 2003)  I confirm the 

analysis by statistical methods, interpret the gained results and finalise the necessary 

conclusion. 

 

I examine the primary research data with quantitative and qualitative approaches.  (Malhotra 

2005) (Ghauri 2010)  The quantitative analysis emphasizes testing and verification, it is 

focused on facts and reasons, the approach is logical and critical, it uses tools as controlled 

measurements; it is result oriented and tries to test everything from the outside.  In contrast to 
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this, the qualitative study seeks understanding, it uses the respondent's point of view, it 

investigates and applies a rational approach.  Measurement and monitoring are both tools, it is 

process-oriented and tries to uncover the situation from the inside.  Because of the hypotheses 

I use both quantitative and qualitative approaches. 

 

 

6.  Supply chain power model 
 

Based on theory and practice I created the supply chain power model.  The factors that give 

the possibility to member companies of supply chains to abuse power can be determined by 

the principles of economics and management.  The left side of the model shows the principles, 

the arrow illustrates that there is an effect on suppliers, producers and buyers.  This effect 

causes different behaviours in different situations.  The columns and rows of suppliers, 

producer and buyers contain statements that may give the company the ability to be the 

dominant firm in the supply chain. 

 

Figure 4.  Supply chain power model 

 

Source:  Self made. 
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Figure 4 collects the most important factors, which lie behind the power position in the supply 

chain.  For a supplier the principal of scarcity is one of the most important issues nowadays.  

Metal mines, oil and gas resources found in several countries can influence the whole vertical 

sphere of an industry because these resources cannot be substituted for the sector.  (Chorafas 

2011)  The source of a leading position against partner firms can be pre-payment, continuous 

research and development, knowledge about local characteristics of markets.  It can be seen 

that couple of factors are valid for both suppliers and producer. 

 

Unique production technology is a factor that gives advantage for the producer company but 

the supplier can have it as well.  An example would be a machinery producer that uses its own 

equipment that was researched by the company itself.  It has to be continuously innovative.  

(Fynes–Voss–Burca 2005)  Payment conditions, ordering huge quantities at once are 

advantages of the company.  Subsidiary companies have greater importance in a globalised 

world so it is understandable that, in case of good partnership with the main company, 

additional orders can be received from the subsidiaries.  Market and brand image comes along 

with company size that can lead to misuse of power.  A well known and expensive product 

can attract suppliers that might like to belong to a system that gains prestige and is successful.  

(Józsa 2005) 

 

In case of buyers the factors include the quantity of ordered products, distribution channels 

and the knowledge of local consumer behaviour.  Market availability, market coverage and 

distribution in several countries are further factors.  Final sales activity can determine the 

success or failure of a chain.  Payment condition is the most important factor for customer.  

Buyer is the final link in the supply chain it is in connection with the consumer, the person 

who buys the product.  Regional knowledge, knowledge about the buyer, consumer feedbacks 

are all information for the buyer company and so for the whole chain.  (Lee–Lee 2007)  

Knowing this gives a bargain position for the buyer firm that can lead to dominance. 

 

 

7.  Analysis of hypotheses and formation of theses 
 

I make a summary and finalize the results of empirical research regarding the hypotheses and 

from the theses of the dissertation.  Figure 5 shows the research topics and summarizes the 
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hypotheses.  The figure also illustrates the structure and shows that the initial model has 

remained; the research has been carried through on the basis of the set objectives. 
 

Figure 5.  Model with hypotheses according to research topics 

 

 
 

Source:  Self made. 

 

I summarize the analysed researches according to the hypotheses and conclude the theses.  I 

go one by one with the description and verification or rejection of the hypotheses.   

 

 

H1 – Adjustment to power position of a company in a given supply chain is a strict component 

of management’s strategy. 

 

I proved that, if a company has a long-term strategy regarding its future, then this strategy 

includes the partner firms as well.  As the company takes the partner firms into account, it 

deliberately positions itself to them.  It proved to be true, that the company is able to influence 

its partner firms in a positive and negative way, which is also derived from the strategy.  Since 

the company is also affected by the decisions of its partner firms but the company positions 

itself deliberately to them, there is dependence and difference in power position between the 

companies.  The company aims at this, especially with such partner firms, with whom they 

have established business relationship many years before.  The companies are capable and 

H6:  The company of a supply chain with more 
power takes higher responsibility and risk for 
the success of the chain. 
 
 H5:  Competitiveness of a company with weak enforcement of interest 

and without power in a supply chain depends on the competitiveness of 
the company with power position. 
   
H4:  Supply chain’s competitiveness depends on the influence and 
success of the company with dominant power.  
 

H3:  Power and network formation are opposite processes in supply chains because the 
company with dominant power blocks the continuous expansion of supply chain. 
 
H2:  A company’s power position in a supply chain depends on the company’s market 
power. 

H1:  Adjustment to power position of a company in a given supply chain is a strict component of 
management’s strategy. 
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they know how to influence the other companies.  Based on the analysis I verify H1 

hypothesis and formulate the following thesis: 

 

T1 – It is part of a management’s strategy to adjust to the power position in the supply 

chain.  

 

 

H2 – A company’s power position in a supply chain depends on the company’s market power. 

 

I analysed the connection between the revenue and the act of influence.  I proved that higher 

corporate revenue means an increased market power, which is the basis of power position 

between the company and its partner firms.  If the company's revenue is over HUF 1 billion, 

then the company thinks about itself as powerful and uses this opportunity to influence the 

partner firms and keep up their dependency.  The company does not wish to terminate this 

status; it focuses on its advantages.  It is proved that the size of the market power and the 

growing rate of turnover are related to the company’s power position compared to its partner 

firms in the supply chain.  To sum up, it has been demonstrated that there is a relationship 

between a high turnover, existence of market power and dependence of partner firms.  

Furthermore the establishment and maintenance of influencing can be related to those 

mentioned before.  Based on the analysis I verify H2 hypothesis and formulate the following 

thesis: 

 

T2 – A company’s power position in a supply chain depends on the company’s market 

power and dominance.  

 

 

H3 – Power and network formation are opposite processes in supply chains because the 

company with dominant power blocks the continuous expansion of supply chain. 

 

I proved that it is important for a company to co-operate closely with partner companies.  This 

means a daily contact with the partner firms in the supply chain, leading to further 

connections and networking.  The company has recognized the benefits of co-operation and 

even with increased corporate revenue, entry to other segments and further expansions are 
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also possible.  Due to the high turnover, the market power of the company does not hinder 

networking but it encourages it.  The first part of the hypothesis is false so power and 

networking are not such processes in the supply chains that point against each other.  I proved 

that the companies co-operate but having more power means aiming at more control.  The 

company does not intend to prevent the expansion of the chain but it would prefer to control 

processes of procurement and sales.  The second part of the hypothesis is also false.  Partner 

firms seek to gain power and control; they also imagine this in line with continuous co-

operation and expansion.  Based on the analysis I have to reject H3 hypothesis.  H3 

hypothesis might be true if it would be logically reversed but it is not possible to form a thesis 

because new questions of a new questionnaire would be needed to prove it.  This goes beyond 

the current limits of the dissertation.  Based on these I formulate the following statement:  

 

T3 – Based on the rejection of H3 I do not formulate T3. 

 

 

H4 – Supply chain’s competitiveness depends on the influence and success of the company 

with dominant power. 

 

It has been proved that the company influences its most important partner firms with the 

quality of products and services and its business behaviour.  At the same time these factors are 

the key elements of the company’s competitiveness.  According to my analysis the company 

with power position has typically a high turnover which indicates the grade of its 

competitiveness.  The company is aware of most of the information about its product which 

makes it competitive; this can be transferred to the partner companies.  It is proved that the 

partner firms will be successful in line with this, so the competitive company can positively 

influence the competitiveness and success of its partner firms.  In a given supply chain the 

suppliers, producer and buyers should be competitive together, the source of it can be in any 

of the companies but it needs to share the positive factors with its partner firms.  Many of the 

companies in the supply chain will be competitive like that.  To sum up, there is a relationship 

that the influence and competitiveness of the company with high turnover and power position 

affects the competitiveness of partner firms co-operating in the supply chain.  Based on the 

analysis and the connections gained by the interview I verify H4 hypothesis and formulate the 

following thesis: 
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T4 – The competitiveness of a supply chain depends on the influence and success of the 

company with dominant power.  

 

 

H5 – Competitiveness of a company with weak enforcement of interest and without power in a 

supply chain depends on the competitiveness of the company with power position.   

 

It is proved that the company’s size and revenue are related with the degree of 

competitiveness.  The company with more power is usually more competitive than its partner 

firms.  If a key company operating in a given sector is the subject of analysis, then it can be 

seen that its competitiveness affects the business results of the partner firms.  The answers 

received in the interview underline this connection.  This influence can be negative or positive 

but it is only possible to keep up the functioning supply chain successfully with positive 

influence.  The success of the sector affects partner firms as well.  The increasing 

competitiveness in case of supplier, producer and buyer companies encourages the partner 

firms to have a close co-operation.  Since the closer co-operation is a goal therefore the 

influence is positive and it aims at the up keeping and sharing of competitiveness.  Based on 

the analysis I verify H5 hypothesis and formulate the following thesis: 

 

T5 – In a supply chain the competitiveness of a company without power position and 

with weak enforcement of interest depends on the competitiveness of the company with 

power position. 

 

 

H6 – The company of a supply chain with more power takes higher responsibility and risk for 

the success of the chain. 

 

Between the company and its supplier and buyer partner firms in the supply chain trust has 

developed.  I proved that the company shows loyalty to the partner firms but of course it is 

mutually true towards the company.  Buyer and supplier partner networks mean value to the 

company and so it intends to keep together the continuous operation.  I could highlight that 

the company is willing to devote resources for this.  The company would spend money 

because it can be risky if the situation changes or gets worse.  The process would result in 
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decreased turnover and could mean that the company should look for new partner firms.  It is 

an increased risk in the long run if the company loses its partner firms.  Therefore the 

company takes responsibility to maintain or improve the given situation; this can obviously be 

done, if the company has the needed resources and power.  The business situations mentioned 

during the interviews prove this.  Of course the company does this because it has recognized 

the benefits of co-operation in supply chain.  The company is able to control and influence the 

partner firms; in return it accepts additional risk.  This hypothesis summarizes the appearance 

of dependence, the relationship between power and competitiveness because the company that 

has all of them and dominates the supply chain needs to make sacrifices to keep up the given 

situation.  If the company allocates resources for this, then it takes risk.  Based on the analysis 

I verify H6 hypothesis and formulate the following thesis: 

 

T6 – In a supply chain the company with more power takes higher responsibility and 

risk for the success of the chain. 

 

 

8.  Summary of hypotheses and theses 
 

I analyzed the hypotheses using statistical methods; based on those I conclude the following 

results.  Out of six hypotheses I verify five and reject one.  The results of research related to 

the hypotheses are shown in Table 1. 

 

 
Table 1.  Research results of hypotheses 

Hypothesis Status /– Thesis 

1,  Adjustment to power position of a company in a given 

supply chain is a strict component of management’s strategy. 
Verified  T1 

2,  A company’s power position in a supply chain depends on 

the company’s market power. 
Verified  T2 

3,  Power and network formation are opposite processes in 

supply chains because the company with dominant power 

blocks the continuous expansion of supply chain. 

Rejected – – 

4,  Supply chain’s competitiveness depends on the influence 

and success of the company with dominant power. 
Verified  T4 
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5,  Competitiveness of a company with weak enforcement of 

interest and without power in a supply chain depends on the 

competitiveness of the company with power position.  

Verified  T5 

6,  The company of a supply chain with more power takes 

higher responsibility and risk for the success of the chain. 
Verified  T6 

Source:  Self made. 

 

Based on the results of the research related to the hypotheses I formulate theses from the 

hypotheses.  The five verified hypotheses were finalized as theses, some were partly re-

written.  The third hypothesis was rejected; the formulation of the thesis was not possible 

based on primary research.  The rejected hypothesis indicates a possible future direction of 

research but it is not enough now to finalize a thesis.  Table 2 presents the finalized theses 

based on the hypotheses. 

 

Table 2.  Hypotheses and theses 
Hypothesis Thesis 

H1:  Adjustment to power position of a company in a 

given supply chain is a strict component of 

management’s strategy. 

T1:  It is part of a management’s strategy to adjust to 

the power position in the supply chain. 

H2:  A company’s power position in a supply chain 

depends on the company’s market power. 

T2:  A company’s power position in a supply chain 

depends on the company’s market power and 

dominance. 

H3:  Power and network formation are opposite 

processes in supply chains because the company with 

dominant power blocks the continuous expansion of 

supply chain. 

– 

H4:  Supply chain’s competitiveness depends on the 

influence and success of the company with dominant 

power. 

T4:  The competitiveness of a supply chain depends 

on the influence and success of the company with 

dominant power. 

H5:  Competitiveness of a company with weak 

enforcement of interest and without power in a 

supply chain depends on the competitiveness of the 

company with power position. 

T5:  In a supply chain the competitiveness of a 

company without power position and with weak 

enforcement of interest depends on the 

competitiveness of the company with power position. 

H6:  The company of a supply chain with more 

power takes higher responsibility and risk for the 

success of the chain. 

T6:  In a supply chain the company with more power 

takes higher responsibility and risk for the success of 

the chain. 

Source:  Self made.  
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9.  Conclusion 
 

The verification of five hypotheses and rejection of one let me suggest in line with the theory, 

that the set research area illustrated in the figure above provides satisfactory results for 

science and management practice.  It is possible to have new findings in the joint area of 

supply chain management, power and competitiveness.  There is also a potential for additional 

researches. 

 

First of all I would like to point out that the existence of power in medium and large 

companies comes along with awareness, it is the tool of positive and negative influence.  One 

of the most important findings is that power is part of a company’s strategy.  I had to ask 

about power in the questionnaire and check it with control questions in a way that I receive 

the true answer about power and the manager does not want to show the management 

practices in a nicer way.  I proved the connection, that market power and power position in 

supply chain are related.  I successfully grouped the companies in the cluster analysis; the 

power inherited from market presence was visible.  The results of the interview showed 

further connections.  I formulated practical advices for the company without power.   

 

Power and network development are not contrary processes, the company with dominant 

power does not have the aim to hinder the supply chain.  The result surprised me, because 

keeping up the "status quo" is the interest of a large company with dominance.  Of course, 

increasing the competitiveness, maintaining a steady growth and increasing market share 

urges the company and in this senses also the supply chain.  At this point, I call for the need 

of further research studies; the factors behind the result could show interesting and new 

outcomes. 

 

I received an important research result in the topic of competitiveness.  First, the company 

with power decisively influences the competitiveness of the supply chain.  One of the 

companies in key position, so either supplier, producer or buyer is able to manage the supply 

chain in its segment and affects the entire chain in a way, that is vital in the competition 

between supply chains.  I point out that in a globalized world the competition is rather 

between supply chains, not only and exclusively between companies.  I presented this point in 

the theory section of the dissertation then I confronted the different theories, but the aspect of 

power was proved during the research.  The competitiveness of a dominant company causes 
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dependence because it has an impact on the competitiveness of a company without power 

position.  There is such co-operation in the supply chains that enforces common goals.  The 

results were adopted as theses. 

 

The analysis of power, responsibility and risk show new results in such a way that typically a 

large company with power position and ability to influence competitiveness has the resources 

to take up responsibility in the supply chain.  This act is risky.  Giving up the company’s 

position in the chain would cause more loss than the cost of responsibility and risk.  The 

company of the supply chain with power position is interested in maintaining its optimal and 

winner position in the long-term that gives sustainable results. 

 

 

10.  Managerial implications 
 

I believe that scientific research will have a tangible conclusion, if the results can be used in 

the practice.  All additional information is important for a company’s management, especially 

when the new theory affects competitiveness. 

 

Companies in the supply chains recognize which firm has dominant power.  The company 

holding the power is not interested in change, but those who are influenced by it would do 

something against it.   If they have realized their position and power affects their operation in 

a negative way, then they want to change, they want to get out of the confrontational situation.  

This recognition is the key; a variety of practical solutions can be given to the company.  

Considering the matrix of Ansoff, there are four possible solutions.  Looking at the existing 

markets these are market penetration and product development.  New market solutions mean 

market development and diversification.  (Müller-Stewens–Lechner 2001)  Each of the four is 

a tool that can reduce the dependency of the company.  The company with the highest revenue 

affects most the competitiveness of the supply chain.  A stronger integration of the company 

and its partner firms can ease dependency in a way that the company with power lets its 

partner firms be involved in several processes and also in decision making.  This co-operation 

strengthens the role of supply chains, which has a positive effect on efficiency and 

competitiveness.  Smaller companies that do not have power can take up new processes, with 

continuous feedback and joint work they can „learn” the processes of supply chain although 

they are also part of it. 
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In order to help the insight, I created the supply chain power model, which forms a bridge 

between the research areas of economics and management and in the same time it combines 

the scientific and practical approaches.  I was able to prove that there is always at least one 

company with a dominant power in the supply chain.  Partner firms do react in such situation.  

The existing definitions and the results of research were combined together in practice.  I 

demonstrate the processes and highlight the reasons for abuse of power. 

 

I classified the companies in the cluster analysis according to the answers given in the 

questionnaire.  I determined their main criteria and provided practical advices in the analysis.  

The methods were scientific, the results were significant and the future possibilities of 

companies were taken into consideration in order to form the prospects of companies.  I 

highlight now the main points for cluster 3, so these advices are recommended for „medium-

sized” companies:  

 

- higher turnover should be pursued 

- the company should be positioned appropriately to its partner firms 

- the company has long lasting business relationship with partner firms but new 

companies should be involved in the co-operation to encourage continuous 

improvement and have new business opportunities in sight 

- the longest partnerships should be kept up, the experience is to be valued in case of 

new development and market expansion 

- dependency on bigger companies need to be reduced significantly 

- deeper integration should be enforced in the supply chain, so the company can get 

additional benefits 

- IT systems should link the company with partner firms so that daily work in the 

operation and tasks of the strategy can be carried out jointly 

- access of up to date information should be one of the goals of the co-operating 

company 

- international procurement and sales activities can be increased by market expansion 

that can call for continuous development and causes further benefits for existing 

integration 

- confidence towards suppliers and buyers needs to be kept up, the company can build 

on this in the long run 
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- risk should be reduced, other members of supply chain must also bear additional risk 

inherited from responsibility 

 

More conclusions and approaches can be identified from the results in the longer-term and 

they can be interpreted in accordance with supply chain power model.  The goal of the 

practical approach is that companies should operate more successfully in the supply chain and 

they should enhance their competitiveness. 

 

 

11.  Present limitations and future research areas 
 

There are limiting factors in every empirical research so it is necessary to identify them in 

order to lighten the impacts.  (Remenyi et al. 2003)  They can be found in the whole process 

of research and analysis so limitations can be found in this dissertation as well.  The 

limitations encouraged me to set the exact research area and exclude the not relevant factors.  

I deliberately concentrate on the analysis according to the pre-built and finalised research 

model. 

 

During my research I constantly found barriers caused by time and money.  My dissertation 

covers one topic related to supply chain management but the statistical analysis and 

conclusions raise new scientific questions.  I think that the theses formulated on the basis of 

significant results of primary research are the first pillar of my research work; I need more 

resources to other topics and the analysis of further hypotheses.  The research could be well 

managed in accordance of the available number of samples.  I was able to minimize the 

potential problems but of course with a larger sample size more accurate results could be 

presented.  My goal is to continue the research work.  New findings could be related to supply 

chains, samples could be limited to specific industries and sample size could be increased.  

Due to the current limitations of my research and dissertation topic I could not include 

everything in this work.  My future research, based on this dissertation, will go in a direction 

where the analysis will be set up according to separate industrial sectors. 

 

The true scientific significance and value of this dissertation, apart from that it can serve as a 

practical tool for business life, is that it discovers and analyses the power situations in supply 

chains as one and gives formulated advices.  The method I used include the theories of 
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economics and management, so the principles set here can be carried on both in scientific way 

or as a business approach.  The researches, including this dissertation gives answers to the 

formulated research questions but the results encourage the researcher to adopt a more recent 

thinking and create new research questions. 

 

The supply chain power model can be used for a long time both in science and in management 

areas but I am confident that with future research results it can be developed.  This possible 

future development might be realistic if all the limitations could be eliminated.  A narrower 

research field including a sectoral approach in the industry would be a solution; another one is 

the increase of sample size of companies or an international comparison.  Further examination 

of interdisciplinary areas may develop the model or it could include the effects of the 

connection of supply chain management and service-dominant logic. 

 

I would like to present the gained results to business enterprises and contribute to a more 

effective collaboration in the supply chain, a better management of power position and 

competitiveness.  There were a couple of managers who requested a feedback with the results 

after completing the questionnaire.  They see an opportunity to change something in their 

processes and co-operation with partner firms.  I intend to fulfil that requirement.  

 

 

12.  Bibliography 
 

14. Basu, R., Wright, J. N. (2008) Total supply chain management. Butterworth-

Heinemann, Amsterdam. 

15. Bryman, A., Bell, E. (2003) Business Research Methods. Oxford University Press, New 

York. 

16. Chorafas, D. N. (2011) Energy, environment, natural resources and business 

competitiveness:  the fragility of interdependence. Gower, Farnham. 

17. Crotty, M. (1998) The foundation of social research. Sage Publications, London. 

18. Fynes, B., Voss, C., Burca, S. (2005) The Impact of Supply Chain Relationship 

Dynamics on Manufacturing Performance. –  International Journal of Operations and 

Production Management.  25. 1. kiadás. 6-19. o. 

19. Ghauri, P., Gronhaug, K. (2010) Research methods in business studies:  A practical 

guide. FT Prentice Hall, Harlow. 



52 
 

20. Gill, J., Johnson, P. (2002) Research Methods for Managers. Sage Publications Inc., 

London. 

21. Józsa L. (2005) Marketingstratégia. Akadémiai Könyvkiadó, Budapest. 

22. Józsa L. (2012) A beszállító vállalatok piaci környezetének elemzése, fejlesztési 

irányaik és a vállalati működést feltáró elemzések összefoglalása. – Rechnitzer J., 

Smahó M. (szerk.)  A járműipari beszállítói hálózat Kelet-Közép-Európában és 

Magyarországon. Széchenyi István Egyetem, Universitas-Győr Nonprofit Kft., Győr.  

83-101. o. 

23. Lee, H., Lee, C. Y. (2007) Building supply chain excellence in emerging economies. 

Springer, New York. 

24. Malhotra, N. K. (2005) Marketingkutatás.  Akadémiai Kiadó,  Budapest. 

25. Müller-Stewens, G., Lechner, C. (2001) Strategisches Management. Schaffer-Poeschel  

Verlag, Stuttgart. 

26. Remenyi, D., Williams, B., Money, A., Schwartz, E. (2003) Doing research in business 

and management, an introduction to process and method.  Sage Publications Ltd., 

London. 162-164. o. 

 

 

13.  Publication activity 
 
 
2010. 
 
1,  Brányi T. (2010) Tudásáramlás az ellátási láncban. – Bencsik A. (szerk.)  TANULÁS – 
TUDÁS – GAZDASÁGI SIKEREK, avagy a tudásmenedzsment szerepe a gazdaság 
eredményességében, Tudományos konferencia kiadványa, Széchenyi István Egyetem és 
Lifelong Learning Magyarország Alapítvány, Budapest.  43-47. o., ISBN 978-963-06-9109-3 
 
2, Brányi T. (2010) Competitiveness of a supply chain and its factros. – Sikos T. és 
Balaton K. (szerk.) SZELLEMI TŐKE, MINT VERSENYELŐNY – INTELEKTUÁLNY 
KAPITÁL, AKO KONKURENČNÁ VÝHODA, „Avagy a tudásmenedzsment szerepe a 
versenyképességében“, „Úloha manažmentu znalostí z aspektu trhovej 
konkurencieschopnosti“, MTA, Selye János Egyetem és Lifelong Learning Magyarország 
Alapítvány, Komárno, Szlovákia és Budapest.  76-84. o. ISBN 978-963-216-270-6   
 
3, Brányi T. (2010) Hatalom kérdésköre az ellátási láncban. – Kadocsa L. (szerk.) 
"Határok nélküli tudomány. Kihívások és lehetőségek a tudományterületek határán" - Magyar 



53 
 

Tudomány Napja, MTA és Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros.  ISSN 1586-8567 és 
http://www.duf.hu/tudomanyhete2010   
 
 
2011. 
 
4, Brányi T. (2011) Power games in supply chains. – Svéhlik Cs. (szerk.) "Paradigma- és 
stratégiaváltási kényszer a gazdaságban", KHEOPS Automobil-Kutató Intézet, Mór.  185-
192. o.  ISBN 978-963-87553-8-4   
 
5, Brányi T. (2011) Effects of regional logistics and supply chain – THEORY – Matis, 
D., Constantin, D.L., Lutas, M. (szerk.) EUROPEAN ECONOMIC RECOVERY AND 
REGIONAL STRUCTURAL TRANSFORMATIONS -  The 10th Anniversary of the Romanian 
Regional Science Association - The 8th International Conference, THE ROMANIAN 
REGIONAL SCIENCE ASSOCIATION, BABES BOLYAI UNIVERSITY OF CLUJ-
NAPOCA, REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY NORTH-WEST, RISOPRINT, Cluj-
Napoca, Románia.  ISBN 978-973-53-0574-1   
 
6, Brányi T. (2011) Effects of regional logistics and supply chain – PRACTICE – Matis, 
D., Constantin, D.L., Lutas, M. (szerk.) EUROPEAN ECONOMIC RECOVERY AND 
REGIONAL STRUCTURAL TRANSFORMATIONS -  The 10th Anniversary of the Romanian 
Regional Science Association - The 8th International Conference, THE ROMANIAN 
REGIONAL SCIENCE ASSOCIATION, BABES BOLYAI UNIVERSITY OF CLUJ-
NAPOCA, REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY NORTH-WEST, RISOPRINT, Cluj-
Napoca, Románia.  ISBN 978-973-53-0574-1   
 
7, Brányi T. (2011) Theoretical background of supply chain planning with an eye on best 
practice and public planning – Nagy M. (szerk.) „A tudomány és az oktatás a tudásközpontú 
társadalom szolgálatában” - III. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának 
Tanulmánykötete, Selye János Egyetem, Komárno, Szlovákia.  805-813. o.  ISBN 978-80-
8122-017-3 
 
 
2012. 
 
8, Brányi T. (2012) Regionális és vállalati identitás az ellátási láncokban.  Válogatott 
tanulmányok – „A regionális tudomány kihívásai, új dimenziók és új irányok” - FIATAL 
REGIONALISTÁK VII. KONFERENCIÁJA 2011., MTA Regionális Tudományos Bizottság, 
MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Széchenyi István Egyetem 
Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola, Győr.  77-86. o. ISBN 978-963-7175-77-0 
 
 
 
 



54 
 

2013. 
 
9, Brányi T. (2013) Supply chain characteristics. – Neményi M., Varga L., Facskó F., 
Lőrincz I., (szerk.)  Science for Sustainability – International Scientific Conference for PhD 
Students, University of West Hungary Press, Sopron.  307-313. o.  ISBN 978-963-334-103-2 
 
10,  Brányi T., Józsa L., Sólyom A. (2013) Influence of company’s power position on 
competitiveness in supply chains. – Proceedings, Building Bridges to the Middle East, 
Challenges and Business Strategies., Marketing in Asia Group, Dubai. ISBN 978-0-473-
26384-3 
 
 
2014. 
 
11, Brányi T., Józsa L., Sólyom A. (2014) Influence of company’s power position on 
competitiveness in supply chains. – Asian Journal of Business Research. 4. 2. Special Issue 
2014, ABRC Limited, Wellington. 52-62. o. ISSN 1178-8933 
 
12, Brányi T., Józsa L., Sólyom A. (2014) Company’s power position and competitiveness 
in supply chains. – Juhász Gy., Seben Z., Korcsmáros D. (szerk.) „Oktatás és tudomány a 
XXI. század elején” – A Selye János Egyetem 2014-es Nemzetközi Tudományos 
Konferenciájának tanulmánykötete – Gazdaságtudományi szekció. Selye János Egyetem, 
Komárno, Szlovákia. 163-174. o. ISBN 978-80-8122-105-7  
 
 
There are four publications of A, B, C categories to be published.  The statements regarding 
the acceptance of the publications are available.  
 
 

14.  Conference activity 
 
 
2010. 
 
1,  „TANULÁS – TUDÁS – GAZDASÁGI SIKEREK” avagy a tudásmenedzsment 
szerepe a gazdaság eredményességében, Tudományos Konferencia, Győr, Széchenyi István 
Egyetem, 2010. április 14., Tudásáramlás az ellátási láncban 
 
2, SZELLEMI TŐKE, MINT VERSENYELŐNY – INTELEKTUÁLNY KAPITÁL, 
AKO KONKURENČNÁ VÝHODA, „Avagy a tudásmenedzsment szerepe a 
versenyképességében“, „Úloha manažmentu znalostí z aspektu trhovej 
konkurencieschopnosti“, Komárno, Szlovákia,  MTA Fogyasztás-gazdaságtan Tudományos 



55 
 

Bizottság és Selye János Egyetem, 2010. június 19., Competitiveness of a supply chain and its 
factros 
 
3, "Határok nélküli tudomány. Kihívások és lehetőségek a tudományterületek határán" - 
Magyar Tudomány Napja, Dunaújváros, Magyar Tudományos Akadémia és Dunaújvárosi 
Főiskola, 2010.11.11., Hatalom kérdésköre az ellátási láncban 
 
 
2011. 
 
4, "Paradigma- és stratégiaváltási kényszer a gazdaságban" - VI. KHEOPS Tudományos 
Konferencia, Mór, KHEOPS Automobil-Kutató Intézet, 2011. május 18., Power games in 
supply chains 
 
5, EUROPEAN ECONOMIC RECOVERY AND REGIONAL STRUCTURAL 
TRANSFORMATIONS -  The 10th Anniversary of the Romanian Regional Science 
Association - The 8th International Conference, Cluj-Napoca, Románia, THE ROMANIAN 
REGIONAL SCIENCE ASSOCIATION, BABES BOLYAI UNIVERSITY OF CLUJ-
NAPOCA, REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY NORTH-WEST, 2011.06.24-25., 
Effects of regional logistics and supply chain – THEORY 
 
6, EUROPEAN ECONOMIC RECOVERY AND REGIONAL STRUCTURAL 
TRANSFORMATIONS -  The 10th Anniversary of the Romanian Regional Science 
Association - The 8th International Conference, Cluj-Napoca, Románia, THE ROMANIAN 
REGIONAL SCIENCE ASSOCIATION, BABES BOLYAI UNIVERSITY OF CLUJ-
NAPOCA, REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY NORTH-WEST, 2011.06.24-25., 
Effects of regional logistics and supply chain – PRACTICE 
 
7, „A tudomány és az oktatás a tudásközpontú társadalom szolgálatában” - III. 
Nemzetközi Tudományos Konferencia, Komárno, Szlovákia, Selye János Egyetem, 
2011.09.05-06., Theoretical background of supply chain planning with an eye on best practice 
and public planning 
 
8, „A regionális tudomány kihívásai, új dimenziók és új irányok” - FIATAL 
REGIONALISTÁK VIII. KONFERENCIÁJA, Győr, MTA Regionális Tudományos 
Bizottság, MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Széchenyi István 
Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola,  2011.10.14-15., Regionális és 
vállalati identitás az ellátási láncokban 
 
9, „Útkeresés és növekedés” - Magyar Tudomány Ünnepe - 11. Tudományos 
Konferencia, Budapest, Budapesti Gazdasági Főiskola, 2011.11.10-11., Identity and corporate 
identity in supply chain management 
 



56 
 

10, „Napjaink marketing kihívásai: Sikeres marketing és ami mögötte van.” - XIV. 
SZAKKOLLÉGIUMI KAUTZ KONFERENCIA, Győr, Széchenyi István Egyetem, 
2011.11.16., Összefogás és széthúzás az ellátási láncban 
 
 
2012. 
 
11, „INNOVÁCIÓS RENDSZEREK – elmélet, politikák és mikroszereplők ” c. 
konferencia, Szeged, Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kara, MTA Szegedi 
Területi Bizottságának Gazdaságtudományi Szakbizottsága, 2012.11.29-30., Vállalati 
együttműködés az ellátási láncokban 
 
 
2013. 
 
12, „Science for Sustainability” – International Scientific Conference for PhD Students, 
Győr, University of West Hungary, 2013.03.19-20., Supply chain characteristics 
 
13, „IV. Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Kiállítás és Találmányi Vásár” c. 
konferencia és kiállítás, Győr, Széchenyi István Egyetem, 2013.04.10., Hatalmi helyzet 
kialakítása az ellátási láncokban 
 
14, „Urban and Regional Economics – Central European Perspectives” – 2nd International 
Seminar c. konferencia, Katowice, Lengyelország, University of Economics in Katowice, 
2013.06.06-07., Power of companies in supply chains and their effect on network 
development 
 
15,  „MAGScholar Global Business Marketing and Tourism Conference” – Building 
Bridges to the Middle East, Challenges and Business Strategies, Dubai, Egyesült Arab 
Emírségek, Marketing in Asia Group, 2013.11.10-14., Influence of company’s power position 
on competitiveness in supply chains. 
 
 
2014. 
 
16, „Oktatás és tudomány a XXI. század elején” A Selye János Egyetem Nemzetközi 
Tudományos Konferenciája, Komárno, Szlovákia, Selye János Egyetem, 2014.09.16-17., 
Company’s power position and competitiveness in supply chains. 
 
 
There are a couple of conference attendances planned. 
 


	1.  A téma aktualitása és rövid összefoglalása
	2.  Disszertáció célja
	3.  Disszertáció felépítése
	4.  Kutatás kérdései, hipotézisei és módszertana
	5.  Empirikus kutatás
	6.  Ellátási lánc hatalmi modell
	7.  Hipotézisek értékelésének összegzése és tézisek
	8.  Hipotézisek és tézisek összefoglalása
	9.  Következtetések és összegzés
	10.  Gyakorlati felhasználhatóság
	11.  Jelenlegi korlátok és jövőbeli kutatási irányok
	12.  Irodalomjegyzék
	13.  A szerző publikációi
	14.  A szerző előadásai
	1.  A brief introduction of the topic and its actuality
	2.  Aim of the dissertation
	3.  Structure of dissertation
	4.  Research questions, hypotheses and methodology
	5.  Empirical research
	6.  Supply chain power model
	7.  Analysis of hypotheses and formation of theses
	8.  Summary of hypotheses and theses
	9.  Conclusion
	10.  Managerial implications
	11.  Present limitations and future research areas
	12.  Bibliography
	13.  Publication activity
	14.  Conference activity

