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HİPERREKABETÇİ SEKTÖ RLER VE
İŞLETME STRATEJİLERİ

Binali DOGAN*
1- GİRİŞ
Yönetim literatüründe üzerinde en çok durulan konulardan biri strateji konusudur. Strateji ile ilgili çalışmalar ele alındığında 1960'lı yıllardan başlayarak günümüze kadar konunun, önce çözümleyici ve düzgüsel çözümleyici sonra da, betimleyici yaklaşımlarla ele alındığı görülmektedir (Doğan ve Anıl, 1992). Çalışmaların
yoğunluk kazandığı dönem ise 1970-1980 dönemidir. Bu nedenle
Hackman ve Silva
1970- 1980 dönemini farklı bir yaklaşımla çağdaş yönetim düşüncesinin evrimleşmesinde "stratejik yönetim dönemi" olarak tanımlamaktadırlar
(Hackman ve Silva, 1990). Ancak stratejik yönetim ile ilgili bu çalışmaların ağırlık noktasını SWOT
(işletmenin zayıf ve güçlü yanları ile çevredeki tehlike ve fırsatlar)
analizleri oluş
turmuştur. Konunun ele alınışında bütün dönemler de ana çerçeve
olarak, hep mevcut
durumun analizi esas alınmıştır. Sektöre! ve durumsal koşulların analizi mevcut
durumla sınırlı olmuştur. Sürekli değişen özellikte olduğu vurgulanmış olmakla birlikte çevre, analizlere statik bir unsur olarak dahil edilmiştir. Porter'ın uluslararası
rekabete ilişkin dinamik modeli bir istisna olarak kabul edilmektedir (Porter, 1990:
163 ). Çevre, genellikle statik veya sistematik bir biçimde evrimleşen bir süreç olarak
düşünülmüştür. Bu nedenle de bu yaklaşımlar ve yaklaşımların
önerdiği modeller,
statik modeller olarak kabul edilmekte ve eleştirilmektedir (Craig, 1996).
Gerçekten de bu modeller, klasik ve neo-klasik iktisadi düşüncenin ana çerçevesini oluşturduğu bir rekabet anlayışına dayanarak işletmeler için stratejiler önermekte veya stratejik analizlere girmektedirler. Bu analiz çerçevesinde üzerinde durulması gereken birinci nokta, oligopol özellikler taşıyan sektörler
ile ilgilidir. Oligopol rekabet koşullarının var olduğu sektörler ise genellikle ihmal edilmektedir.
Genel kanı, oligopol sektörlerde rekabetin genellikle, yüzeysel bir biçimde ve ağır
lıklı olarak dağıtım kanallarına, ambalaj ve mamul farklılaştırmaya
ya da tanıtım
hizmetine yönelik olduğu düşünülmekte; fiyat ve maliyet ilişkisine yönelik rekabetin
gerçek nitelikte rekabet olmadığı varsayılmaktadır. Gilbert ve Strebel ile Porter'ın
rekabete yönelik sektör analizlerinde değer yaratma zincirinin farklı halkalarının ele
alınmış olması bu ana çerçeveni n dışında düşünülmemektedirler
(Gilbert ve Strebel,
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1988; Parter, 1990). Bunun nedeni, değer yaratma zincirinin herhangi bir halkasında
teknolojik yenilikler ve yeni yöntemlerin uygulanmasının farklı bir stratejik davranış
rinin
gerektirdiğinin dikkate alınmamış olmasıdır. Son yıllardaki devlet müdahalele
belli anlamda gittikçe sınırlandığı buna karşılık küresel etik'in önem kazandığı,
tüketici bilincinin gittikçe geliştiği, buna paralel olarak çoğulcu toplum yapısının
önemli mesafe aldığı dünyamızda oligopol sektörlerde de rekabet, eskisine oranla
farklı bir nitelikte ortaya çıktığı savunulmaktadır.
İkinci olarak üzerinde durulması gereken konu ise, sektörlerin ve bu sektörlerdeki rekabet biçimlerinin incelenmesi ile ilgilidir. Belirli işletme stratejilerine göre
sektör koşulları ele alınırken genellikle talep yönlü bir yaklaşım ağırlık kazanır. Çıkış
karşılan
noktası olarak talep ve talep özellikleri ele alınır. Arz ise bir yönüyle talebin
ele alınır.
ması diğer yönüyle giriş stratejileri ve giriş engelleri ile sınırlı olarak
Strateji konusundaki son çalışmalarda ise ağırlıklı olarak arz yönü ağırlık kazan1950 de
mıştır. Schumpeter'ın "kapitalizm in yaratıcı yıkıcılığı" olarak tanımladığı ve
kanısına
olduğu
gelişme
bir
yaygın
ileri sürdüğü bir düşüncenin günümüzde
varılmıştır. Bu kanıya paralel olarak işletme stratejilerinde bir takım yeni görüşler
ortaya çıkmıştır.
Bu yazının amacı bu konudaki gelişmeleri, dayandığı temel kavramlar
çerçevesinde özetlemek ve buna yönelik işletme stratejilerini ele almaktır. Bu nedenle aşağıda önce Schumpeter'in savunduğu kuramsal temele dayanan hiperrekabetçi
sektörler kavramı ana hatları ile ele alınacak sonra da bu sektörlere yönelik işletme
stratejileri üzerinde durulacaktır.

il- HİPERREKABET VE HİPERREKABETÇİ SEKTÖRL ER
Strateji konusundaki bu yeni düşüncelerin anahtar kavramları, hiperrekabet,
hiperrekabetçi sektörler, hiperrekabetçi kayma, sektörün dinamiklik özelliği gibi
kavramlardır. Bu kavramların kuramsal temeli Schumpeter'in kuramsal görüşlerine
dayanır. Teknoloji ve yeni yöntemleri n uygulanması ile rekabet sürecinde meydana
gelen temel değişiklikler, Schumpeter'in 1950 yılında ortaya attığı düşüncenin 1990'
temel relı yıllarda yeniden keşfi ile sonuçlanmış ve strateji geliştirme konusundaki
bir halhangi
her
zincirinin
yaratma
ferans çerçevesi olmuştur. Bunun nedeni değer
getiremeydana
niteliğinde
rekabetin
in
kasında teknolojik veya yöntem değişikliğin
değişikliği,
yöntem
veya
teknolojik
ile
ifade
bir
Başka
r.
bileceği nitelik değişmesidi
.
işletmelere fiyat-maliyet baskısı dışında başka bir stratejik olanak sunmaktadır
1- Hiperreka bet

Kavramı

Schumpeter'in "kapitalizmin yaratıcı yıkıcılığı" anlaBu kuramsal düşüncenin üç ana özelliği vardır, (Schumpeter, 1950, Zik: Craig, 1996). Birincisi, kapitalizm sürekli değişen bir süreç olarak
kabul edilmektedir. Yani kapitalizmin itici gücü kendisini değiştirebilme yeteneğinde
yatar. İkincisi, ekonomik yapıdaki değişme, dışsal nedenlerle değil, bizatihi kapitalist girişimciliğin kendisi tarafından gerçekleştirilir. Üçüncüsü ise, rekabetin kapitalizmin temel özelliği olduğu ve rekabetin bir çok değişik biçimde ortaya çıkacağı
biçimindeki düşüncedir. Rekabetin bir çok biçimde ortaya çıkması, işletmelerin önüHiperrekab et

kavramı,

yışına dayanmaktadır.
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ne rekabet konusunda çok sayıda seçenek sunması anlamındadır. Buna göre kapitalist sürecin, önüne birtakım engeller çıktığında eski yapıyı yıkma pahasına kendine
çıkış yolu bulacağı ve bu yolun gelişmeye olanak sağladığı biçimindeki düşüncedir.
Buna göre rekabetçi değişme konusundaki seçeneklerin ve gelişmenin kaynağı yeni
teknoloji ve yöntemlerdir. Aslında belli ekonomik ve toplumsal koşullar içinde örgütler için daima birtakım stratejik seçeneklerin mevcut olduğu, örgüt ve yönetim
literatüründe üzerinde sıkça üzerinde durulan konu olmuştur (Child, 1973, 1996;
Oliver, 1988; Hrebiniak ve Joyce, 1985).
Scumpeter'in görüşlerinden hareketle strateji konusunun temel çerçevesi rekabet olarak kabul edilmektedir. Rekabet konusundaki çalışmalar ele alındığında eskisinden farklı olarak rekabetin iki yönü üzerinde durulmaktadır. (Craig, 1996; Thomas, 1996). Birinci yön, rekabetin statik yönüdür. Rekabetin statik yönü belli bir
teknolojiye dayanması ile açıklanmaktadır. Teknoloji geniş anlamda, hem üretim
teknolojisi hem de değer yaratma zincirinin her hangi bir halkasında kullanılan teknoloji ve/veya yöntemleri kapsar. Statik ve sistematik evrimleşme gösteren bir teknolojiye dayanan bir rekabetin muhtemel iki sonucu vardır. Rekabetin statik bir
teknolojiye dayanarak devam etmesi durumunda muhtemel sonuçlardan biri, rekabetin kaçınılmaz olarak işletme üzerinde fiyat-maliyet yönünde bir baskı oluştur
masıdır. Gilbert ve Strebel'e göre rekabette "oyunun kuralı" ya ayni değerdeki malın
fiyatını düşürmek, ya da ayni fiyattaki malın değerini yükseltmektir. (Gilbert ve
Strebel, 1988). Rekabet statik bir çerçevede düşünüldüğünde işletme üzerinde fiyatmaliyet baskısı kaçınılmaz görünmektedir. ikinci muhtemel sonuç ise, oligopolcü
sektörlerde işletmeler aras ı ittifakın olması durumunda sektör liderliğini elinde
bulunduran işletmenin hakimiyeti nedeniyle bir müddet sonra rekabetin şiddetlen
mesi kaçınılmaz hale gelecektir. Örneğin Japon bira sektöründe ortaya çıkan rekabetçi gelişme buna tipik bir örnek olarak gösterilmektedir (Craig, 1996). Her iki
durumda da fiyat-maliyet yönündeki baskı kaçınılmaz hale gelecek ve sonuçta işlet
melerin stratejik varlıklarında bir azalmaya neden olacaktır. Bu durum, işletmelere
yeni teknolojiler veya yöntemler geliştirme konusunda itici bir güç verecektir.
Rekabetin ikinci yönü ise dinamikliktir. Dinamik rekabet, üretim öncesi aşa
madan başlayıp satış sonrası aşamaya uzanan değer yaratma zincirinin her hangi bir
halkasında yeni teknolojilerin ve/veya yöntemlerin kullanılması yoluyla bu halkalardaki değer yaratma niteliğinde önemli değişikliklerin ortaya çıkması ve sonuçta
stratejik varlıklarda artış yaratma sürecidir. Değer yaratma zincirinin her hangi bir
halkasında yeni teknoloji veya yöntemlerin kullanılması Gilbert ve Strebel ile Porter
tarafından da ele alınmıştır. Ancak yeni teknolojiler veya yöntemlerin uygulanması
rekabet sürecinde temel işletme davranışlarına yönelik temel niteliksel değişme
olarak düşünülmemiştir. Değişiklik daha çok ürün hayat devresi çerçevesinde ele
alınmıştır. Görüldüğü üzere dinamik rekabetin ana çerçevesi teknolojik gelişmelerin
değer yaratma zincirinin her hangi bir halkasında yarattığı önemli artıştır. Bunun
anlamı, işletmeler için teknoloji ve yöntem değişikliğinin stratejik bir seçenek sunmasıdır. Başka bir ifadeyle bu, işletme üzerindeki fiyat-maliyet baskısına alternatif
bir davranış seçeneği sunar. Bu özelliği ile rekabet, statik bir evrimleşme değil, işlet
melere fiyat-maliyet baskısı dışında seçenekler sunan dinamik bir özellik gösterir.
Bunun sağlanması işletmelere fiyat düşürmeden ya da maliyet artışına neden
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stratejik seçeneğin işletme
olmadan varlıklarını arttırma olanağ·ı sağlar. Böylesine bir
rilmesi yoluyl a yeni ürün
gelişti
lerin
üzerindeki baskısı ise, yeni teknoloji ve yöntem
sektörde yeni teknoloolarak
ı
devaml
Yani
üretme konusundaki yarattığı gerilimdir.
usu olacaktır. Bu
sözkon
ış
davran
bir
li
gerilim
nde
ji, yeni yöntem ve yeni ürün biçimi
arından "öncül ük davranış boyutu" na
Vanketramen'ın altı stratejik davranış boyutl
denk düşer (Venkatraman, 1989).
nmaktadır. HiperrekaHiperrekabet kavramı, rekabetin üç özelliği ile açıkla
al olmayan bir değiş
marjin
betin ortaya çıkabilmesi için öncelikle, rekabet yapısında
hangi bir halkasın
her
nin
zinciri
a
menin meyda na gelmesi gerekir. Bu değer yaratm
olarak birinci
İkinci
ır.
olacakt
ile
ılması
da yeni teknoloji veya yöntemlerin kullan
i olarak
Sürekl
dır.
çıkması
ortaya
elerin
değiş'm
el
özelliğe bağlı olarak önemli örgüts
el
örgüts
bir
uygun
buna
ancak
ılması
kullan
lerin
yeni teknolojiler ve yeni yöntem
aki
onund
pozisy
mans ve rekabet
yapıyla mümkündür. Üçünc ü olarak, işletme perfor
t bu üç özelliği gösteriyorsa o
rekabe
Eğer
1996).
,
(Craig
r
önemli değişmelerdi
lerin ortaya çıkması ise
takdirde hiperrekabet olarak kabul edilmektedir. Bu özellik
rekabetin dinamik yönüyle ilgilidir.

2- Hiperrekabetçi Sektörler
rekabetin statik
Thomas, ABD imalat sanayi ile ilgili'! yaptığı araştırmada,
göre rekabetin
as'a
Thom
ır.
varmışt
una
yapıdan dinam ik yapıya doğru kaydığı sonuc
tir. Rekab etedilmiş
ihmal
lerde
model
çoğu
ilgili
bu niteliksel değişmesi , strateji ile
değişmeleri işletme stratejiteki bu statik yapıdan dinamik yapıya olan niteliksel
yeni stratejik varlıklar yaratlerinde de değişmelere neden olmaktadır. Bir sektörün,
tanımlanmaktadır (Thomas,
ma özelliği göstermesi onun dinamiklik özelliği olarak
1996).
maktadır. Hiperr ekaThomas bir sektörün dinamik olmasını üç koşulla açıkla
dinamik rekabete
lerin
sektör
bu
,
koşulu
betçi sektörlerin dinamik olmasının temel
bir sektörde var
ki,
yor
görünü
Öyle
ır.
olmasıd
yol açacak yapısal özelliklere sahip
yönünde bir bask_ı yaratolan rekabet biçimi eğer işletmeler üzerinde fiyat-maliyet
ortaya çıkması sözkonusu değildir. Başka
mıyorsa bu sektör lerde dinam ik rekabe tin
a eğilimi taşıması durumunbir ifadeyle bir sektörde yeni stratejik olanaklar yaratm
adır. Thom as, bu dinaılmakt
da ancak o sektörün dinamiklik özelliği taşıdığı varsay
altında toplamaktadır.
gurup
üç
leri
miklik özelliğini temel alarak rekabetçi sektör
var olan rekabet staise
düşük
i
eğilim
a
Eğer bir sektör ün stratejik olanak lar yaratm
ası son derece
yaratm
lar
olanak
ik
stratej
a
yoluyl
t
tik rekabettir ve bu sektörde rekabe
de ise, bu sekdüzey
orta
eğilimi
a
yaratm
lar
olanak
ik
güçtür. Eğer bir sektörün stratej
en sektörlerdir ve bu sektörtörler kısmi dinamik kısmi statik rekabet özelliği göster
ası kısmen mümkündür.
lerde işletmelerin rekabet yoluyla stratejik varlıklar yaratm
ise o takdirde bu sektöryüksek
a olanağı
Eğer bir sektör ün stratejik varlıklar yaratm
sektörler olarak kabul
çi
ekabet
lerin dinamiklik özelliği yüksektir ve bunlar hiperr
edilmektedirler.
, bir sektörün statik
Sektörün dinamiklik özelliği göstermesinin ikinci koşulu
t daha da dinamikrekabe
e,
birlikt
siyle
geçme
yapıya
rekabet yapısından dinamik bir
haline gelir. Üçüncü olarak, hiperreleşir ve bu özellik tüm sektörün genel özelliği
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kabetçi
sidir.

davranışlar, işletmeler arası

rekabetin temel rekabet araçları haline

dönüşme

Thomas'a göre sektörleri dinamiklik özelliğinin ortaya çıkmasında temel faktörler olarak, arz ve talebin özellikleri, sektörün bilgi düzeyi ve sektöre giriş koşulları
sayılmaktadır. Arz talep özellikleri ile arz ve talebin birbirini iterek yeniliği
beslemesi, yani, işletmelerin yeni teknolojilere yönelmelerini sağlayacak ,yenilikleri ödüllendirecek büyüklükte talep potansiyelinin varlığı ve talebin inelastikliği lir faktör
olarak kabul edilir. Aksi durumda işletmelerin yeni teknolojiler kullanarak yeni ürünlere yönelmesi zor olacaktır. Bununla beraber üreticilerin kullandığı teknolojilerin
yeni ürünler üretilmesine olanak verecek kadar sofistike bir özellik göstermesi gerekir. Sektörün bilgi düzeyi, genel olarak bir sektördeki yenilik yapmaya yönelik
işgücünün oranı ve bu sektördeki verimliliğin artma oranları sayılmaktadır.
Yenilik
yapmaya yönelik işgücünün oranının ve verimlilik büyüme oranının düşük olması
halinde sektörün dinamiklik özelliği göstem1esi mümkün olmayacaktır. Giriş koşul
ları ise, sektördeki yoğunlaşma düzey ile pazar yapısının dinamikliğini ifade eder.
Bir sektörün dinamiklik özelliğinin nihai belirleyicisi ise işletmeler arası rekabette, rekabetin hangi araçlarla yerine getirildiğidir. İşletmeler arası rekabetin fiyata, pazar payına veya yeni ürün geliştirmeye yönelik olması farklı sonuçlar doğurur.
Pazar payı ve fiyata yönelik rekabet genellikle stratejik işletme kaynakları üzerinde
olumsuz bir etki yaratır. Buna karşılık yeni ürün geliştirme biçimindeki bir rekabetin
ise birbirine zıt sonuçlan olabilir. Yeni ürün geliştirmeye yönelik stratejiler kısa
dönemde madde ve malzeme fiyatlarında beklenmeyen bir artışla sonuçlanabilir. Bu,
i şletme varlıkları üzerinde başlangıçta olumsuz bir etki yaratır. Ancak uzun dönemde
yeni stratejik olanaklar yaratır.

III- HİPERREKANETÇİ SEKTÖRLERDE İŞLETME STRATEJİLERİ
İşletme stratejileri esas itibari ile işletmeye rekabet koşullarında avantaj sağla
yacak bir konumun seçimine yönelik süreçleri içerir. Bu nedenle stratejiler öz olarak
rekabet temeli üzerinde "oyunu kuralı" esasları çerçevesinde formüle edilmektedir.
Rekabet özde ya ayni değerdeki bir malın fiyatını düşürmek ya da ayni fiyattaki bir
malın değerini yükseltmek biçiminde var olur biçimindeki düşünceyi içeren
oyunun
kuralı çok sayıda işletmenin faaliyette bulunduğu giriş çıkış engellerinin
düşük
olduğu sektörler için genel bir eğilimdir. Bu sektörlere yönelik olarak öngörülen
stratejiler giriş stratejileri olarak adlandırmaktadır. Bu çerçeve içinde düşünülmüş
olmaları nedeniyle işletme stratejileri, sektöre göre düşük getiriye yönelik
maliyet
liderliği, yüksek getiriye yönelik farklılaşma ve her ikisini de kapsayan belli
mal
veya pazara yönelik yoğunlaşma stratejileri (Porter, 1988; Parker ve Helms, 1992),
veya Gilbert ve Strebel'in ayni varsayımlarla savundukları maliyet veya değere yönelik tek boyutlu stratejiler ile bir stratejiden diğerine geçişe yönelik öncü stratejileridir (Gilbert ve Strebel, 1988).
İşletme stratejilerini davranış boyotuyla ele alındığında iki ana grupta toplan-

maktadır.

Tepkisel davranış nitelikli olanlar, bunlar savunmacı ve çözümleyici stratedavranış boyutları olarak ele alınmaktadır ve öz olarak işletmelerin fiyat-maliy
et
baskısı altında maliyet liderliğine yönelik davranışlardır. Etkisel nitelikte olanlar
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ik davranış boyutları olarak
risk yüklenimli, gelecek yönelimli ve öncülük stratej
stratejilere yönelik davranış
yönlü
laşma
farklı
olarak
kavramlaştırılmıştır. Bunla r öz
tüm bu işletme stratejileri statik rekabete
boyutlarıdır (Venkatraman, 1989). Ancak
yönelik öngörülen stratejiler olarak kabul edilmektedir.
ön plana çıkan nokta
Hiperrekabetçi sektörlerdeki rekabet incelemelerinde
en sınırlı sayıda
Nispet
şudur.
"oyunun kuralı"nın irdelenmesidir. Genel varsayım
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yani
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.
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teknolojiler ve yeni yöntemlerle yeı1i ürünyaratmaktadır. Bu nedenle işletmeler yeni
dir. Günüm üzde büyülere yönelerek bu baskıdan uzak stratejik seçenekler peşinde
olanakları (Drucker,
ılma
yen işletme olanakları, bilginin üretim sürecindeki kullan
ke teknolojilerin
sofisti
1990),
,
l 993 ), küresel rekabet ve küresel etik (Tung ve Miller
ve çoğulcu
1992)
an,
Colem
ve
Miles
kullanılma olanakları (McK enna, 1991, Snow,
ürünlere
yeni
ve
lere
yenilik
i
sürekl
ları
toplum yapısı ile tüketicilerin istek ve ihtiyaç
baskısı
aliyet
fiyat-m
ler
işletme
Bu
.
indedir
özelliğ
cevap verecek bir talep yaratma
sunar.
dışında yeni ürün yeni pazar seçenekleri
t dinamiklik özelliği
Bütün bu nedenlerle hiperrekabetçi sektörlerdeki rekabe
nitelikleri itibari ile etkigöstermekte ve dolayısıyla işletme stratejileri davranışsa!
gelecek yönelimli,
olarak
genel
seldir. Etkisel nitelikteki stratejik davranış boyutları
Öncülük stratetadır.
çıkmak
ortaya
risk yüklenimli ve ağırlıklı olarak öncülük olarak
yeni ürünolarak
i
sürekl
için
etmek
elde
jik davranışı ile işletme, avantajlı bir konum
a zinyaratm
Değer
ktadır.
çalışma
maya
yakala
ını
lerle sektörde ilk olmanın avantaj
ı
olanağ
bu
ler işletmelere
cirinin her hangi bir halkasında yeni teknoloji veya yöntem
sağlayacaktır.

IV- ETKİSEL STARETEJİLERİN ÖZELLİKLERİ
teknoloji ve ideoloji
Thurow, yeni ekonomik düzenin iki temel değişkeninin
yapısı için tartışma
mik
Yeni dünya ekono
olduğunu savunmaktadır (Thurow, 1997).
görüştür. Teknobir
ek
labilec
götürse de işletme stratejileri için geçerliliği savunu
bulunduğu yuetkide
nasıl
ilerine
lojinin yatırımın getirisini artıracak işletme stratej
dışında
baskısı
aliyet
fiyat-m
lerin
işletme
karıda açıklanmaya çalışıldı. İdeoloji ise
rı ile
inançla
daki
hakkın
ak
artırm
ini
getiris
mın
etkisel stratejiler aracılığıyla yatırı
ilgilidir.
teknolojik gelişmeler
Hamel ve Prahalad, rekabete ilişkin işletme stratejilerini
i paradigmasının oluştuğunu
ve yönetim anlayışı çerçevesinde incelerken yeni stratej
ın ana hatları şöyledir
gmasın
strateji paradi
vurgulamaktadırlar. Yazarlara göre yeni
(Hamel ve Prahalad, 1996):
üme; Pazar payına
1) Rekab et yarışı, örgütsel değişime değil, sektöre! dönüş
ktir.
değil, ağırlıklı olarak fırsat payırıa yöneli
nda, belli konum a değil, öngörüye; uyum
ışları
2) Geleceğe yönelme davran
değil, gerilim ön planda gelir.
geleceğin sektör
3) Öncül ük düşüncesi, mevcu t sektör yapısı içinde değil,
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yapısını

ceğin
Diğer

biçimlendirmeye, yani sektörün var olan kuralları içinde rekabet değil, gelesektörlerinde kuralları koymaya yönelik rekabet biçiminin benimsenmesi.
yönden ürün liderliği için değil, temel yeteneklerde liderlik için rekabet.

Yazarlara göre bu çerçeve içinde gelecek için rekabetin temel aşamaları ise
Birinci aşama, sektörde öngörü ve fikir liderliği için rekabet aş a
masıdır. İkinci aşama, ilerleme yollarını kısaltmak için rekabel aşamasıdır. Takip
eden aşama ise Pazar konumu ve Pazar payı için rekabettir. Bu aşama alternatif teknolojilerin uygulanmasının ve buna bağlı olarak, farklı ürünlerin üretilmesine ilişkin
rekabetin sonuçlandığı bu nedenle dikkatler, değer, maliyet, fiyat ve satış sonrası hizmetlere bu nedenle de Pazar payı ve Pazar konumuna yönelmiştir (Hamel ve Prahalad, 1996:64).
şöyle sayılmaktadır:

V-SONUÇ
Özetlenecek olursa hiperrekabetçi sektörlerdeki stratejilerin temel özelliği,
oyunun kuralı gereği değil, değer yan1 tma zincirinin her hangi bir halkasında yeni
teknolojiler ve/veya yöntemler uyg • ılayarak öncülük yolu ile yatırımın getirisini
artırmak ve fiyat maliyet baskısından kurtulma yönündedir. Bu eğilim içinde bulunan işletmelerin avantaj yaratma çabaları, özünde sektörde yeni avantajlar yaratma
biçiminde olmaktadır. İşletme davranışı, sektördeki kuralları izleme biçiminde değil,
kural koyma anlayışına dayanmaktadır. Rekabet mevcut ürünün ötesinde bir özellik
göstererek genel olarak firma rekabeti niteliğini taşır.
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