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12.12, מארקרמתוך דה  
צרכן הסלולר רוכש מהחברות  .  בשוק הסלולר כיום כוחו של הצרכן מצומצם מאוד " 

כאשר הוא עטוף באינסוף שירותים נלווים ותוכניות  ,  מוצר פשוט שנקרא זמן אוויר 
שתפקידן העיקרי הוא להסתיר מהצרכן את המחיר  , תמחור שונות ומשונות
,  צרכניות -חברות הסלולר משתמשות בטקטיקות אנטי . האמיתי שהוא משלם

  שמטרתן למנוע את האפשרות לבצע השוואת מחירים נוחה ולהבין מהו המחיר 
האפקטיבי שאותו משלם הצרכן ואם בחברה מתחרה הוא יקבל מחיר נמוך  

ולא  ,  הן מונעות נטישה באמצעות ערפול חושיו הצרכניים של הלקוח... יותר 
הדרך היחידה שבאמצעותה ניתן לחזק את ... באמצעות הצעות שיווקיות מפתות

רק כניסת מפעיל נוסף  .  כוחו של הצרכן היא להכניס מפעיל סלולר נוסף לזירה 
ותשנה  ,  תשבור את שווי המשקל הבעייתי שבו נמצא שוק הסלולר כבר שנים

."המשחק בו אחת ולתמיד את חוקי  



מספר סיטואציות שוק 

בחירה בין אפיקי חסכון פנסיוני •

)ריבית משתנה (ומורכבות ) ריבית קבועה (משכנתאות פשוטות •

ביטוח, שירותים בנקאיים: מימדיים-מוצרים רב•

מכוני  :  שלהם דורשת שליטה עצמית " נכונה"שירותים שצריכה •

כרטיסי אשראי ,  כושר



מספר שאלות 

האם סביר להניח שלכל הצרכנים העומדים בפני סיטואציות אלה •

: מוגבלת-יכולת בלתי 

? לנתח את ערך האלטרנטיבות–

?לרבות תמריצי הפירמות,  "מודל השוק"להבין את  –

ולצפות מראש את יכולתם  ,  להפגין שליטה עצמית כאשר זו נדרשת–

?לעשות זאת



הרעיון המרכזי 

רציונאליות מוגבלת של צרכנים עלולה להיות פתח לניצולם בידי  •

. פירמות ממקסמות רווחים

: מוטיב הניצול•

.מסביר שיטות תמחיר מסובכות ודיפרנציאציה יתירה של מוצרים –

.י תחרות"אינו מוכחד בהכרח ע–



מספר אזהרות בטרם נמשיך

. מדובר בהצצה לספרות שנמצאת בחיתוליה•

. כל הרעיונות כאן הם תיאורטיים לחלוטין•

במקצוע ניטשת מחלוקת מתודולוגית עזה לגבי מודלים כלכליים  •

. שחורגים מהנחת הרציונאליות 

האם לפסיכולוגיה יש תפקיד  ? האם יש למודלים אלה אישוש אמפירי•

? בתיקופם



מימדי -תמחור רב : 1מודל שוק  

. מחר צרכן יזדקק לשירות בנקאי מתוך רשימה ארוכה•

. לכל שירות סבירות זהה להתממש•

).0 (1 -קבוע ומנורמל ל) הבנק(כל שירות עבור הצרכן )  עלות( ערך •

.היום הצרכן נדרש להתחייב לבנק שישרת אותו מחר•

וכל אחד מתחייב סימולטנית  ,  על הצרכן מתחרים היום מספר בנקים•

). מחיר לכל שירות בנקאי( לאסטרטגיית תמחיר 



" דוגמים" צרכנים רציונאליים וצרכנים 

? כיצד הצרכן יבחר בין הספקים•

מסוגל לחשב מחיר ממוצע ולבחור את הבנק הזול  :  צרכן רציונאלי •

. ביותר 

מסוגל רק לבחון שירות אחד אקראי מתוך הרשימה ": דוגם" צרכן •

. ולבחור את הבנק הזול ביותר בשירות זה,  הארוכה

.הבנקים לוקחים בחשבון שכך הצרכן מתנהג•



? כיצד יתמחרו הבנקים

במובן של  , הבנקים משחקים משחק סטטי עם אינפורמציה מלאה•

.תורת המשחקים

"  מצב יציב"מושג קונבנציונאלי בכלכלה לתיאור  :  משקל נאש-שיווי •

.במשחק

כל בנק בוחר באסטרטגיית תמחיר שממקסמת את  ,  מ נאש"בש •

. בהינתן האסטרטגיות שכל אחד ממתחריו בוחר, רווחיו 



מ עם צרכנים רציונאליים "ש

כל בנק יקבע מחיר , מ נאש " שב :  "ברטרנד "תחרות מחירים נוסח •

).עלות שולית =  מחיר  (אפס לכל אחד מהשירותים 

האם זו תוצאה יציבה כאשר מחליפים את הצרכן הרציונאלי בצרכן •

? " שלנו "

. כדאי לבנק בודד לסטות ולקבוע מחיר חיובי לחלק מהשירותים•



" דוגמים" מ עם צרכנים "ש

ורצוי לו  ,  כדאי לבנק להיות זול בחלק מהשירותים ויקר באחרים•

. שלמתחרים יהיה קשה לחזות באילו שירותים הבנק זול

מ נאש בו כל בנק בוחר בהתפלגות מחירי שירותים  " קיים ש•

!  ללא תלות במספר המתחרים- ½  שהממוצע שלה הוא

. מ יחיד בכפוף להנחות סימטריה" ש•



מ נאש "תכונות ש

.כך שונות ההתפלגות גדלה,  ככל שמספר הבנקים גדול יותר •

כל בנק מתמחר מחצית  , כאשר מספר הבנקים שואף לאינסוף•

.1 - המחצית האחרת בואת 0 -ב) נבחרים באקראי(מהשירותים  

הגדלת מספר המתחרים אינה מקטינה את ממוצע המחירים  , כלומר•

. את שונותםמגדילהאלא רק , של שירותים בנקאיים



?רגולאציה

):בנק הדואר(וזולה "  פשוטה"החדרת אופציה •

?כיצד הצרכן מגיב לשינוי –

הבנקים יגיבו באמצעות הגדלת שונות  ,  י השיטה המקורית "אם הוא בוחר עפ–

. המחירים של שירותים בנקאיים ולא יקטינו אותם בממוצע

": עמלה ממוצעת"חיוב הבנקים למסור דיווח אמת של  •

) ? ממוצע משוקלל(רגישות למניפולציה –

.בעייתיות כאשר יש הטרוגניות אמיתית בצרכי הלקוחות–



" רופאי אליל: " 2מודל שוק  

.  1₪שעבור פתרונה הוא מוכן לשלם , צרכן נכנס לשוק עם בעיה•

וכל אחת יכולה לפתור את  ,  בשוק מספר פירמות ממקסמות רווחים•

.αהבעיה ללא עלות ובאותה הסתברות   

,  ולא יבחר באף אחת מהפירמות"  יישב בבית" גם אם הצרכן ... אבל•

.α   הסתברותבעייתו תיפתר באותה 

קרנות נאמנות , רפואה אלטרנטיבית : הנמשל•



" דוגמים" צרכנים רציונאליים וצרכנים 

. זמנית מחיר עבור שירותיה-נניח כי כל פירמה בוחרת בו •

במובן של  (השוק לרופאי אליל לא היה פעיל לו הצרכן היה רציונאלי •

). הבנת מודל השוק

)  לרבות האופציה החיצונית(מעריך כל אלטרנטיבה " דוגם" צרכן •

. כפשוטהלוקחאותה הוא ,  "אנקדוטה" באמצעות 



מ נאש "ש

. הפירמות משחקות משחק סטטי עם אינפורמציה מלאה•

התפלגות  ":  אסטרטגיה מעורבת"פירמות משחקות  ,  מ נאש"בש •

. מחירים אקראית שניתן לחשב

לכל פירמה כוח שוק הנובע  : הסיבה. מ "השוק לרופאי אליל פעיל בש •

.רק עליה"  טובסיפור שמע "מהאפשרות שהצרכן 



Iמ נאש "תכונות ש

.ממוצע המחירים עולה,   יורד αכאשר •

הקליינטורה של כל פירמה שואפת לאפס  ,  שואף לאפסαכאשר •

"). הגורואפקט ("1 -אבל המחירים שואפים ל 

יש פחות תחרות  ,  ככל שסיכויי ההצלחה נמוכים:  אינטואיציה•

. אפקטיבית בין הפירמות 



IIמ נאש "תכונות ש

. רווחי התעשייה אינם יורדים מונוטונית עם מספר הפירמות•

הביקוש המצרפי עולה כי יש  ,  ככל שיש יותר פירמות :  אינטואיציה•

.  טוב על רופא אחד לפחותסיפור סיכוי יותר טוב שהצרכן שמע  

.הפסד רווחה נקי לצרכנים =  התעשיהרווחי  •

) הימור נגד המתחרים(מוטיב דיפרנציאציה •



אפקטים כלליים אחרים 

את הצרכנים " לחנך" אפשר לסמוך על הפירמות שיהיה להן תמריץ  -אי •

).בשונה מההיגיון של גילוי אינפורמאציה לצרכנים רציונאליים(

תחרות יכולה , הרציונאליות של צרכנים -כאשר יש הטרוגניות במידת אי •

גם אם היא  , להגדיל את מספר הצרכנים שבוחרים בעסקאות מנצלות

. מורידה את מימדי הניצול

.  עם מידת הרציונאליות של הצרכניםגדלהתחרותיות השוק אינה בהכרח •



סיכום 

לגבש מסגרת תיאורטית לניתוח שווקים עם צרכנים בעלי  : המטרה•

. רציונאליות מוגבלת 

סימטרית -התיאוריה של שווקים עם אינפורמציה א:  מודל לחיקוי•

. ספרות שעשויה לתת עומק אינטלקטואלי לתחום הגנת הצרכן•

סקפטיות כלפי תחרות אך גם כלפי רגולאציה :  מסר כללי•


