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ORTAKLAŞA

REKABET

Aypar Topkara USLU*

ÖZET
Tüm dünyadaki şirketler, eşi görülmemiş bir hızla küresel birleşmeler oluşturmaktadır
lar. Bütün birleşme ortaklıklarının sağlamayı bekledikleri ortak çıkarları, başka türlü elde
edemeyecekleri imkanlara ulaşmaktır. Bu imkanlar; üretimde ve çalışma yönetimi tekniklerinde paylaşım yoluna gitmekten sağlanacak olan faydalar gibi pazarlama avantajlarını ve
teknoloji öğrenilmesini ihtiva eder. Bir başka yaygın güdü ise; Ar-Ge sonuçlarına ve laboratuar know-how'ına erişebilmektedir.
Yeni birleşmeler oluşturulmasından elde edilebilecek olan daha önemli bir fayda
Yeni kuvvetlerin harekete geçirilmesi için bir ortam sağlamaktadır. Bu da ticaret yapıl
masına ilişkin bütün hususlarda değişik planlama ve karar verme mekanizmalarının su yüzüne
vardır.

çıkmasını sağlar.

Rekabetle işbirliği arasında çok ince bir çizgi vardır. Bu günün kollektif rekabetinde
rakipleri ortaklardan ayırmak genellikle zordur. Yöneticiler bir defa rekabet etmeye zorlandıkları bir firmayla daha sonra işbirliği yaptıklarını belirtmektedirler. Bazıları bunu işbirliği
ve rekabet arasındaki ayırıcı çizginin yok olduğunun bir işareti olarak ya da her ikisinin karı
şımı olan yeni bir yönetimin ortaya çıkışı olarak görmektedir. Ancak bu yeni, yardımcı olmaktan daha çok, daha da karıştırıcı olabilecek rekabet ve işbirliğinin bir karışımını içermektedir.
Modern işletmeleri saran ilişkiler ağında rekabet ve işbirliği çözümlenemez bir biçimde bir
biri içine girmektedir. Bu nedenle iki gücün ayırımını yapabilmek önemlidir. Bu ilişkiyi rekabetçi ve işbirlikçi parçalarına ayırarak çözümleyecek ve her bir parçanın bir diğeri üzerine
etkisinin haritasını çıkartabilecek bir yaklaşım önerilmektedir. Böyle analitik bir harita rekabet ve işbirliğinin nasıl bazen birbirini güçlendirdiğini ve bazen de zıtlaştığını göstermektedir.

1. STRATEJİK BİRLEŞMELERİN TANIM VE ÖZELLİKLERİ

Stratejik birleşme terim olarak potansiyel ya da gerçek rakipler arasında işbir
likçi anlaşmalardır. Stratejik birleşmeler resmi joint venture'lardan iki şirketin belli
bir alanda işbirliğine gittiği (yeni ürün geliştirme gibi) kısa dönemli anlaşmalar aralı
ğına uzanmıştır. Rakipler arasında işbirliği artık moda olmuştur. 1980 ile l 990'ların
başlarında stratejik birleşmelerin sayısında artış görülmüştür (Beytien 1990: 415).
Stratejik Birleşmeler iki veya daha fazla işletmenin kendi kimliklerinden vazgeçmeden stratejik amaçlarına daha kolay ve etkin ulaşma doğrultusunda birbir• Doç. Dr., Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Öğretim Üyesi.
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leriyle koordineli çalışma ve karşılıklı etkileşim içerisine girme biçimleridir (Lorange ve Roos 1992: 3). Bir çok stratejik birleşme yöntemi vardır. Bu yöntemle firoluşturup oluştur
maların birbirlerine bağlılık oranı, birleşmenin yeni bir altyapı
ayrılırlar.
bölümlere
göre
madığı (joint venture'lar gibi) gibi kriterlere
Stratejik birleşmeler bir çok endüstride ve değişik büyüklükteki firmalar araa oluşturu
sında olabilir ve taraflar arasında dikey ya da yatay bağlantılar vasıtasıyl
hava
robotik,
eri,
teknolojil
yon
enformas
iletkenler,
yarı
otomobil,
labilirler. Özellikle
örneği vardır.
birleşme
stratejik
çok
bir
alanlarda
gibi
loji
biyotekno
ğı,
taşımacılı
Her ne kadar stratejik birleşmeler ileri teknoloji üreten ve büyük işletmelere
özgü gibi görünse de ulusal, uluslararası ve küçük firmalar da sıkça bu tip birleşme
ler içine girebilirler.
Stratejik birleşmelere karşı geliştirilen geleneksel bakış açısı, bir rakiple yaedinmektedir. Bu
pılan ve kaybet/ka zan mantığına dayalı stratejik birleşmeleri konu
trendler taraflar
değişen
Oysa
r.
yaklaşımdı
bir
ş
odaklanmı
gücüne
tarafların pazarlık
bet yakkazan/kay
dönemli
uzun
ş
odaklanmı
re
maliyetle
ve
fayda
ortak
arasında
r.
kılmaktadı
mümkün
ri
birleşmele
stratejik
sahip
laşımına
Çok uluslu işletmelerin beş temel özelliği stratejik birleşmeleri uygulamada bu
kadar sık kullanıma teşvik etmektedir (Starr 1991: 135). Bunlar şunlardır:
başa
Uluslararasılaşma sonucund a artan rekabetçi baskı ve bu baskıyla
azaltmak
zamanını
etme
elde
ve
gidermek
i
çıkma amacıyla kaynak eksikliğin
hususunda ortaklarla beraber çalışma gereksinmesi duyarlar.

1-

2- Bu uluslararasılaşma yanında işletmeler yerel piyasalarda da başarılı olmak
isterler ve girdikleri ülkelerde etkin olmayı amaçlarlar. Bu sebeplerle yerel partnerlere ihtiyaç duyarlar.
3- Teknolojideki hızlı değişim mamul ömrünü azaltmaktadır. Değişen taleplere hızlı bir şekilde cevap vermek üzere Ar-Ge konusunda işbirliğine ihtiyaç
duyarlar. Bu yolda teknofojik tabanlarını oluştururlar, mamullerinin uyumluluğunu
sağlarlar vs.
4- Sistematik çözüm taleplerine cevap vermek amacıyla tarafların en iyi
bildikleri kısımları tamamlamalarıyla toplam mamul karmasının ya da mamul/hizmet
karışımının

kalitesini

arttırabilirler.

5- Piyasada yeni rakiplerin oluşturduğu tehditler karşısında kendi konumlarını
güçlendirmek amacıyla güç birliklerine ihtiyaç duyarlar.

2. İŞLETMELERİN STRATEJİK BİRLEŞMLERE
YÖNELM E NEDENLERİ
Stratejik birleşme iki veya daha fazla firmanın işlerinin spesifik önemli yerlerini bağlar. Bu bağ teknolojilerin, uzmanlıkların veya ürünlerin karşılıklı değiş
rekabet etme
tokuşundan karşılıklı yarar sağlamak için birbirine katılan firmaların
stratejilerinin etkinliğini arttıran bir ortaklıktır. Stratejik birleşmenin üç temel özelliği vardır (Yoshino 1995: 5):
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• Amaçlar üzerinde anlaşarak birleşen
oluşumuna bağımsız kalırlar.

iki veya daha fazla firma

birleşmenin

• Ortak firmalar birleşmenin yararını paylaşırlar ve saptanan görevlerin perkontrol ederler. Birleşmelerin en farklı özelliği ve yönetilmesini zor kılan
da budur.
formansını

• Ortak firmalar bir veya daha fazla stratejik alanda
ler vs . katkıda bulunurlar.

örneğin

teknoloji, ürün-

Birleşmeler, her katılımcının sağlayabileceği müşterek avantajlardan faydalanabilmek için girilen ortaklıklardır. İşbirliksel düzenlemelerin potansiyel bir çok
faydası vardır. Etkili oldukları zaman; birleşmeler, bürokratik organizasyonların
hastalıklı yönlerinin düzeltilmesine yardımcı olabilirler.

İşletmelerin güç oluşturmak için temel olarak dört yöntemleri vardır (Lewis

1990: 1'6):
1- Internal Activities
2- Acquisitions
3- Arm's-Length Relations
4- Strategic Alliances
Bunlardan konumuz dahilinde olanlar stratejik ortaklıklardır. Stratejik ortakhem kendilerine has hem de ortaklığa ait hedeflere yönelebilirler.
Stratejik ortaklıklar işletmelere çok değişik ortaklıklar kurma olanağı verirler. Örneğin tüketiciler, tedarik kaynakları, rakipler, dağıtım firmaları, üniversiteler ve diğer
sanayi kollarından işletmeler bir işletmenin stratejik ortağı olabilir. Pazarlamada
uzun vadeli ilişkiler çok önemlidir. İşletmeler eğer bir pazarda yer edinmek istiyorlarsa anahtar konumdaki tedarik kaynaklarına ve daimi müşterilerine ortak gözüyle
bakmak zorundadırlar. Bu tarafların her birinin kendine has ve önemli öncelikleri
vardır. Onları dinlemek, önceliklerine değer vermek, ihtiyaçlarını gidermek, uzun
dönemli isteklerini tatmin etmek ger~kir. Pazarlama bütünüyle bu gibi faaliyetlerle
ilgilidir. Stratejik ortaklık bu gibi ilişkilerin ortaya çıkardığı özerk bir işbirliği
türüdür.
)
lıklarda işletmeler

İşletmeler arasında böylesine anlamlı bir etkinliği olan stratejik birleşmeler
taraflar arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi konusu oldukça ilgi çekici iki nokta
üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu da rekabet ve işbirliğidir.

3. STRATEJİK ORTAKLIK: REKABET İŞBİRLİGİ
Son on

yılda iş

rekabeti

şiddetlenirken,

rakip çok uluslu

şirketler arasında iş

birliği artmıştır. İlk bakışta, bu ilk gelişme birbiri ile çelişir gözükmektedir. Ancak

daha yakın bir inceleme, bu tarz iş birliği girişimleri içinde yer alan çok uluslu şir
ketlerin bu düzenlemelerde rekabet üstünlüğü peşinde olduklarını göstermektedir.
İşletmeler arasında işbirliği yeni olmasına rağmen, günümüz işbirliği düzenlemelerinin geleneksel ortaklık düzeninin çok ötesindedir. Örneğin Çulpan (1993)
"Bir büyük yabancı firmanın yerli ortakla birleşerek bir pazara girmesi gibi gelenek-
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sel bir model yerine, bir çok yeni ortaklıklar katma değer zincirinin birkaç aşa
olduğunu
masında müşterek aktiviteler içermektedir; üretim, tedarik ve Ar-Ge gibi"
bağlan
arasındaki
taraflar
aslında
ortaklıklar
ileri sürmektedirler. Şu anda stratejik
edebilir
rekabet
ölçekte
"Global
(1986)
Heenan
ve
tıları göstermektedir. Palmutter
olmak için işletmeler global işbirlikleri yapmalıdırlar. Porter (1986), bu ortak girişimlerin önemini onaylamakta ve bu süreci çok uluslu şirketler arasında "koalisyon"
olarak adlandırmaktadır. Bu tarz düzenlemeleri uluslararası rekabetin değişen modelinin bir parçası olarak mütalaa etmektedir. Öte yandan Çulpan (1993) organizasyonlar arası network'ün yeni teknolojilere, müşterilere, ürünlere, dağıtım kanallarına
ve kaynaklarına erişim kazanırken maliyet ve risklerin çeşitlendirilmesi ve rekabetin
bloke edilmesi için bir araç olduğuna inanmaktadır.
Stratejik birleşmelerin geleneksel işbirliği şekillerinin çok ötesinde boyutlara
ulaşmış olması ve daha önce hiç olmayan bir şekilde gerçek global ölçekte kurulmuş
anlamayı
olmaları, bu şekildeki işbirliklerinin nasıl ve niçin meydana geldiklerini
zorunlu

kılmaktadır.

Rekabet ve işbirliğinin işletme ilişkileri ağı üzerine etkisinin ayırımını yapabilme, her bir sürecin ne zaman, nerede ve nasıl yapıldığının dikkatli bir şekilde taçalıştık
nımlanmasını gerektirir. Bir firmanın bir diğeriyle, ayrıca işbirliği yapmaya
nadiren
etmelerine
rekabet
e
faaliyetlerd
aynı
ve
zaman
aynı
ları tam olarak aynı yer,
işbir
diğerinde
bir
ederken
rekabet
pazarda
bir
genellikle
Firmalar
adır.
rastlanmakt
zaliği yaparlar, ya da işin bir safhasında rekabet ederken diğerinde etmezler; kimi
man da bu iki süreç zamanları ile ayrılırlar., firmalar sıklıkla bir üçüncüye karşı rekabet edebilmek için işbirliği yaparlar. Bu nedenle bir bakıma geleneksel görüş
bir
doğrudur: Yağ ve su gibi rekabet ve işbirliği birbirine karışmaz. Bunun yerine,
diğerinden
biri
gösteri,
faaliyet
öteki
yanda
diğer
yanda biri faaliyet gösterirken
sonra gelir ya da biri diğerinin üzerinde odaklaşmaktadır.

3.1. Rekabet ve İşbirliği Arasındaki Etkileşimler
süreci çoğu kez eşler arası bir rekabetin olmamaBu görüş, işbirliği ve rekabeti kaçınılmaz bir biçimde birbirine zıt olarak gören geleneksel ekonomik teoriye de uyar. Ancak bu rekabet ve işbirliğinin en
basit şeklidir. Rekabet ve işbirliği arasındaki ilişkiyi tanımlayıcı kuramlar (GomesCasseres 1996: 73):
Bir

işbirliğinde bütünleşme

sına bağlıdır.

Çok Yönlü İlişkiler: Çok yönlü ilişkide işletmeler birbirleriyle birden fazla
alanda karşılaşırlar. Bir noktadaki işbirliği diğer noktadaki işbirliğini arttırır, aynı
şey rekabet için de geçerlidir. Ayrıca, bir noktadaki rekabet diğerlerindeki işbirliğini
ile olan
azaltır ve terside doğrudur. Bu bağlantının nedeni basittir. Bir firma bir diğeri
projedeki
ilk
,
çalıştığında
eşle
aynı
projede
bir
başka
ında,
faydalandığ
işbirliğinden
olumlu ilişkisine zarar verme korkusu yüzünden aldatma olasılığı azalmaktadır.
Aksine, işbirliğinin diğer firmanın ikinci bir pazarda ya da projede kendisiyle rekabet etmesine yardımcı olacaksa, bir firmanın bir diğeriyle işbirliği yapma olasılığı
azalmaktadır.
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ŞEKİL 1 : Çok Yönlü İlişki Örnekleri
İŞBİRLİGİ

İŞBİRLİGİ YAPTIGI ALANLAR

REKABET ETTİGİ ALANLAR

Xenox ve Fuji Xenox

Çoğu

kopya makinesi teknolojilerinde
Kopya makinelerinin Amerika ve
Asya'da pazarlanması

Belirli kopya makinesi teknolojilerinde bazı parçaların üretiminde

Hanowell ve
Yamateke-Hanowell

Endüstriyel kontrolleri için Ar&Ge
Japonya' da yapı kontrolleri satışları

Belirli Asya ülkelerinde pazarlamada

HP ve Yokogawa-HP

Japonya' da bilgisayar

Fujitsu ve Anıdahl

Amerika' da PCM satışları
Mainframe teknolojilerinin
mesinde

/BM ve Toshiba

satışları

Ürün paylaşımında
Bilgisayar

satışlarında

geliştiril

Düz panel ekranlarda Ar&Ge
Düz panel ekranların geliştirilmesinde

Mikro işlemcilerin üretiminde
Japonya'daki iş istasyonu satışla
rında

Sun ve Fujitsu

Mikro işlemcilerde Ar&Ge
SPARC yapısının dizaynı

Mikro işlemcilerin üretiminde
Japonya'daki iş istasyonu satışları

HP ve Hitachi

Mikro işlemcilerde Ar&Ge
Teknoloji transferi

PC

/BM ve Apple

Power PC

yapısı

satışlarında

Mikro

işlemcilerin

üretiminde ve

satışlarında

/BM ve Motoro/a

Power PC yapısı
Mikro işlemcilerde Ar&Gc

Kaynak: Gomes-Casseres 1996: 74.

Uzun Vadeli İlişkiler: Bir çok işbirliğinin bazı içsel rekabetlere rağmen hayatta kalmasının bir nedeni de eşlerin birbirlerinden ileriye dönük faydalar beklemeleridir. Tekrarlanan bir ilişki çok yönlü ilişkinin değişik bir çeşitlemesidir. İşbir
liğinden ileriye dönük faydalar elde etme beklentileri, neden potansiyel iki rakibin
kısa vadede fırsatçı davranışları bastırabildiklerinin klasik bir sebebidir.
ÜçüncüTarajlarla İlişkiler: İki işletme arasındaki işbirliği şansı, her ikisi de
üçüncü bir grupla işbirliği yaptığında fazlalaşır; bu üçüncü grup daha sonra bir çeşit
polis ya da uzlaştırıcı gibi rol oynayabilir. Ancak işbirliği bu iki taraf bir üçüncü ile
rekabet halinde ise de güçlenebilir. Burada ortak düşman daha büyük bir işbirliğini
teşvik eder. Her iki durumda da, iki işletme üçüncü bir işletmeye karşı nasıl davranacaklarında anlaşırlar.

İki ortak bir üçüncü gruba karşı farklı tavırlarının olması durumunda durum
daha da karmaşıklaşmaktadır. Eğer bu iki gruptan biri üçüncüyle rekabet halindeyken
diğeri işbirliği yapıyorsa, bu üçlü grupta sürtüşmeler olasıdır.
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3.1.1. Üçlü Takım Gerginliği
İki eş arasındaki rekabet ve işbirliği dengesi ayrıca her birinin bir üçüncüyle
olan ilişkisine bağlıdır. Üç firma arasındaki ilişkiler, ikisi arasındakinden doğal olarak daha karmaşıktır. Tek firmayla, iki taraflı anlaşmalar üçüncüyle ve gruplar arası
farklılıklar, on dokuzuncu yüzyıl sosyologlarından Georg Simmel'in temel görüşleri
ni destekler niteliktedir (Gomes-Casseres 1996:89). Simmel, sosyal ilişkilerde raverkamların önemi üzerine çalışmış ve sadece dört rakamın önemi olduğuna karar
girdiğinde,
ilişkiye
bir
ikili
diğeriyle
bir
miştir. Bunlar: Bir, iki, üç ve çok. Bir bireyin
onun sosyal davranışının değişebileceğini ve bu çift bir üçüncüye eklendiğinde diğer
grupların
değişikliklerin bunu izleyeceğini bulmuştur. Ancak, ondan sonra eklenen
gösterdeğişikliği
davranış
sosyal
bir
oranda
önemli
kadar
oluncaya
ilişkiye katılımı
mez. Simmel ayrıca küçük ve büyük gruplar arasında bir ayırım yapmakta, küçük ve
büyük arasında sınırın bulanık olduğunu kabul etmektedir.
ŞEKİL 2 : Dengeli ve Dengesiz Üçlü Gruplar

+
B

ı---~----ı

B

c

ı---------1

c

+ işbirliği

- Rekabet
Kaynak: Gomes-Casseres, 1996:90.

Sosyologlar üçlü sosyal ilişkilerin iki tipini tanımlamaktadır. Dengedeki bir
üç taraf arasındaki ilişkiler birbirini güçlendirir; dengesiz bir üçlü
grupta,
üçlü
Şekil
ilişkide ise taraflar arası işbirliğini azaltacak sürekli bir gerilim vardır. Bu fark
göstermekçatışmayı
ise
2'de görülmektedir. Burada(+) işareti işbirliğini,(-) işareti
tedir.
Soldaki dengeli üçlü grupta, her parti diğerleri ile işbirliği yapmakta; sonra her
ile işbir
işbirliği örneği muhtemele n diğerlerini güçlendirmekte. Ortada A sadece B
dengrupta
üçlü
Bu
r.
çatışmadadı
Bile
de
hem
Aile
hem
C
Hem
r.
liği içerisindedi
gededir, çünkü C ile olan çatışmalar A . ile B arasındaki işbirliğini azaltmaz; hatta
ortak düşman işbirliğini güçlendirir. Ancak sağdaki dengesizdir: A ile B ve A ile C
tir.
arasındaki işbirlikleri, C ile B arasındaki çatışmanın gerginliğinden etkilenecek

3.2. Stratejik Birleşmeler Arası Rekabet ve İşbirliği:
Teorik Değerlendirmeler
Konuyla ilgili literatürün
joint
374
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joint venture'ları açıklamaya yöneliktir. Ancak
teoriler diğer firmalar arası ortaklıkları yo-

ventur'ları açıklamakta kullanılan

Prof Dr. İsmail Özaslan 'a Armağan

rumlamak için genişletilebilir. Joint ventur'ları açıklamakta kullanılan üç temel teori
bulunmaktadır (Kogut 1988): ( 1) İşlem Maliyet Teorisi, (2) Organizasyon Teorisi,
(3) İş Stratejisi.
İşlem Maliyet Teorisi, stratejik birleşmelerin, mimimum maliyet düzenini başarmak için tasarlandığı söylenmektedir. İşlem maliyet teorisi firmaların yalnızca

reaktif stratejiler peşinde olduklarını kabul etmektedir, bu yüzden yeni bir pazarın
bu yaklaşımla açıklanamaz. Bununla birlikte firmalar pro aktif tutum da
izleyebilirler. Yönetsel kaynakların firmalar arasında hetorejen ve asimetrik dağılımı
zaman içerisinde her firma için farklı avantajlar yaratır. Bu yüzden yönetsel kaynakların kombinezonu yeni pazarlar yaratabilir. Hatta, yenilik ve durumsallık süreci
ek yönetsel kaynakların oluşmasına imkan tanıyarak firma için yeni avantajlara
katkıda bulunur. Yeni, bir firma sadece re-aktif değildir (maliyet düşürme çabaları) ,
aynı zamanda proaktiftir (yani ürünler, yani pazarlar, yeni organizasyonlar, yeni
yönetim teknikleri ve yeni teknolojiler yaratır). Pro aktif yaklaşımın sonucu olarak
bir firma ürün hatlarını ve aktivite alanını genişletmiş olur.
yaratılması

Organizasyon teorisi, özellikle, kaynak

bağımlılığı yaklaşımı, organizasyonorganizasyonlara, onların bulundukları çevredeki kaynakları elde etmek
için bağımlı olduklarını söylemektedir. Joint venture oluşturmanın bir firmanın ihtiyaç duyduğu kaynak akışının meydana getirdiği belirsizliği azalttığına inanmaktadır.

ların diğer

İş stratejisi, firmaların rekabet stratejilerini ele almaktadır. Porter (1980, 1988)
rekabet avantajı teorilerini geliştirmiştir. Porter(1980)'ın yaklaşımı herhangi bir endüstrideki beş rekabet gücünün analizi üzerine kurulmuştur. Bu güçler; yeni girenlerin tehdidi, tedarikçilerin pazarlık güçleri, alıcıların pazarlık güçleri, ikame malların tehdidi ve diğer firmalar arası rekabettir. Porter'ın yaklaşımı ile bu beş faktörün
analizi bir iş stratejisi şekillendirebilir. Bu beş güçle baş edebilmek için, Porter üç
jenerik strateji tavsiye etmektedir: (1) Düşük Maliyet Liderliği, (2) Ürün Çeşitlen
dirme ve (3) Odaklanma.
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ŞEKİL 3: İşbirliği Stratejileri İçin Bir Kavramsal İskelet
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Bir stratejik birleşme rekabet avantajı sağlayabilir. Ölçek ekonomisin den dolagöreli maliyet avantajları, daha ileri teknoloji ve ürün kalitesinden ötürü farklılaş
tırılmış ürünler veya pazarın bölümlendi rilmesi ve sınırlı bir grup müşteri
veya endüstriyel alıcılar için cazip olanaklar oluşturabilir.
yı

Bu genel teoriler stratejik birleşmelerin doğasına ışık tutmakla birlikte farklı
meydana gelen bu tarz ortaklıkların detaylarını ve dinamikler ini açıklama
da yetersizdirler. Firmalar arası işbirliklerinin özelliklerini ve karmaşıklığını ortaya
koyabilmek için daha ayrıntılı teori ve modellere ihtiyaç duyulmaktadır.
şekillerde

4. SONUÇ
Pazarlar için; rekabetin anlamı daima, tüketiciler için daha düşük maliyet,
daha iyi kalite ve daha hızlı bir yenilikçilik tasarımı sağlayabilmektedir. Böylece;
organizasy onu değiştiımeye yönelik rekabetçi stratejiler, daha iyi kalite, daha düşük
maliyetler ve bundan dolayı da tüketiciler için üstün değer üretilmesin e dayalı olarak
geliştirilirler. Aynı şeylerin daha iyi bir şekilde yapılması sureti ile verimlilik
elde
edilmesi ile daha etkili olmak amacı ile bu şeylerin yapıldığı yolun değiştirilmesi arasındaki farkın altını çizmekte fayda vardır.
Güven Stratejik birleşmenin anlaşmaya yazılamayan esas öğesidir. İki şirket
ilk kez birlikte çalışmaya başladığında başarma şansı oldukça azdır. Ancak, birlikte
çalışmanın yolları bulunduğunda çeşitli fırsatlar ortaya çıkmaktadır. Göreceli
olarak
küçük projeler üzerinde birlikte çalışmak ilk olarak güven yaratmaya ve uyumluluğu
belirlemey e yardım eder. Bu arada ekonomik risk azalır. Her partner diğerinin yeteneklerini ve katkılarını ölçme şansına sahiptir ve daha fazla yatırımı göz önüne alabilir. Doğaldır ki her hangi büyüklükte bir projede pazarda birlikte kazanmak, güven
yaratmak ve farklılıkları aşmak için önemli bir yoldur. Bu, gözü daha yükseklerd e
ortak girişimlerin oluşabileceğinin habercisidir.
Oı1ak rekabet şirketlerin rekabet ve işbirliği arasında ince bir çizgi de yürümesini gerektirir. Şirketler rekabet ve işbirliğini dengeleme de birkaç mekanizma ya
sahiptirler. Çoklu projeler, uzun süreli ilişkiler ve karşılıklı dostluklar ortaklıktaki
işbirliğini geliştirmede ve içsel rekabeti azaltmada kullanılabilir. Ayrıca ortaklığın
oluşum ve yapısındaki farklılıklar bir gruba diğer grup karşısında avantajlar
sağlaya
bilir. Bu yüzden, ortaklıklarda rekabet, işbirliğinin etkili dizayn ve yönetimini gerektirir.
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