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 מבוא .1

 שוק המוצרעבודתן של רשויות תחרות בארץ ובעולם. הגדרת ב נדבך חשובמתודולוגיית הגדרת שווקים היא 

ולהערכת  בהאיתור השחקנים הפעילים הרלוונטי משמשת לתחימת זירת התחרות בה מסופק המוצר, ל

ניתוח מושכל של מאפייני השוק והבעיות פעמים רבות מאפשרת חלקם היחסי בשוק. הגדרת השוק 

יכולת לפגוע לאורך זמן בתנאי בעל כוח שוק, מצב המזוהה עם שחקן של יומו התחרותיות השוררות בו ובהן ק

 אספקתו של מוצר, במחירו או באיכותו, ביחס לתנאים שהיו שוררים בתנאי תחרות. 

במידת נכונותם של  ,דהיינו .הגדרת שוק המוצר הרלוונטי מתמקדת על פי רוב במאפייני צד הביקוש בלבד

ך מוצר )או להקטין את היקף צריכתו( ולעבור לצריכת מוצרים אחרים תחתיו צרכני המוצר להפסיק לצרו

שוק המוצר הרלוונטי יכללו מוצרים לפיכך, ב 1בתגובה לעלייה במחירו )או לפגיעה אחרת בתנאי אספקתו(.

היא שכוח  ההנחהאם קיימים כאלו תחליפים, המהווים תחליפים קרובים למוצר הנבחן בעיני הצרכנים. 

ספק המוצר, ככל שקיים, ירוסן על ידי כך שכמות מספקת של לקוחות יבחרו לרכוש מוצר תחליפי  השוק של

 אחר במקומו של המוצר המסופק על ידו, בתגובה להעלאת מחירו או לפגיעה אחרת בתנאי אספקתו.

תור מבחן זה חותר לאי ."המונופול ההיפותטי"הגדרת שווקים הוא מבחן המבחן האנליטי המרכזי המשמש ל

להעלות את  ביותר אשר לו היה בשליטתו של ספק יחיד, אותו ספק יחיד יכול היה ןהמוצרים הקט אוסף

חלוף, בהשוואה לתנאים -בשיעור קטן אך משמעותי ולתקופה שאינה בת ומחירו של לפחות אחד המוצרים ב

ורים רווחית עבור אם העלאת המחיר בתנאים האמ את רווחיו., ובכך להגדיל שהיו נקבעים בתנאי תחרות

 , אזי בפנינו שוק רלוונטי מובחן.הספק היחיד

ביותר המהווה שוק רלוונטי  ןהקט המוצרים אוסףעל מנת ליישם את מבחן המונופול ההיפותטי ולאתר את 

את שיעור מעבר הצרכנים והנובע ממכירת כל מוצר  השולי יש לאמוד את הרווח ,בכלים אקונומטריים

המידע בדבר שיעור מעבר צרכנים בין מוצרים  .ה לשינוי במחיר של כל מוצר ומוצרלמוצרים אחרים בתגוב

מתארת את  . גמישות הביקוש העצמיתהעצמית והצולבת מיוצג על ידי גמישות הביקושלמוצרים אחרים 

. גמישות הביקוש הצולבת מתארת את והשינוי בכמות המכירות של מוצר מסוים כתוצאה משינוי במחיר

 .במחירו של מוצר אחרכתוצאה משינוי  מות המכירות של מוצר מסויםהשינוי בכ

הערכת שיעור מעבר הצרכנים בין המוצרים השונים בעקבות בהוא  זהביישום מבחן  יםהעיקריאחד הקשיים 

וכן גמישות הביקוש  כל צמד מוצריםלגמישות הביקוש הצולבת הערכת ב, דהיינו העלאת מחיר מוצר מסוים

ברמת פירוט ו לאורך זמן לצורך כך נדרש מסד רחב של נתונים בדבר מחירים וכמויות 2.וצרהעצמית של כל מ

שיאפשרו לחקור את תגובות הצרכנים  מידע כזה ניתן להשגה, נחוץ שיהיו שינויים במחירים םגם א .גבוהה

 ים השונים.נו את העדפות הצרכנים למוצרילשינויים אלו, וגם נחוץ שבשוק לא יהיו תנודות משמעותיות שש

של מידע עיבודו  ,. יתרה מכךקיים קושי משמעותי להשיגו ולמצער אינו בנמצא מידע כזה במרבית המקרים

הצורך  3משאבים ניכרת.ו זמן דורש השקעתשנאסף, ולו על מנת לבחון את התאמתו לדרישות האמורות לעיל, 

באיתור נוכח הצורך שומי של ממש, מעלה אף הוא קושי יילעיתים באמידת הרווח הנובע ממכירת כל מוצר 

                                                      

 הגבלים( 4.5.2222) 14' פס, עסקיים הגבלים על הממונה' נ מ"בע לתקשורת הישראלית החברה בזק 2925( עסקיים הגבלים) ערר 1
 .1112551 עסקיים

חן גמישות הביקוש הצולבת" השימוש הראוי במב –גיא שגיא ושוקי ארנברג "הגדרת שווקים בדיני ההגבלים העסקיים  :ראו 2
 )תשע"א(.  145מא  משפטים

 (4.22.2222, בנבו פורסם) 222' פס מ"בע אחרונות ידיעות' נ עסקיים הגבלים על הממונה 1923( עסקיים הגבלים) ע"ה 3
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אופן  שלסוגיה עולה ה יצרות מספר מוצריםבמקרה של חברות שמנתוני העלויות לייצור כל מוצר ומוצר. 

 .  בחינה חשבונאית וכלכלית נרחבת ךמצרי, דבר ששמייצרת פירמה שוניםהמוצרים ההקצאת העלויות בין 

 זיהוי על המבוססות איכותניות ראיות סמך נעשית על שווקים הגדרת, האמורים היישומיים הקשיים נוכח

 מושרש זה ניתוח. המוצר במחיר לשינוי צרכנים של הצפויות תגובותיהם על המלמדים עקיפים מאפיינים

 כניתוח, ובעולם בישראל, ובספרות בפסיקה והוכר ("הרשות")להלן:  רשות הגבלים עסקיים בעבודת היטב

יכולה הרשות להשתמש גם בכלים   במקרים מסויימים  4הרלוונטי. וצרהמ שוק של גבולותיו על המלמד

 לתת מענה לסוגיות נקודתיות הנוגעות לתחימת גבולות שוק המוצר והשוק הגיאוגרפי.  אמפיריים שונים כדי

תוך  היקפו של יישום מבחן המונופול ההיפותטי,בעבודה זו מציגה יישום יוצא דופן במורכבותו ו ,ואולם

 אינו מקום ומכלעל פי רוב אינו אפשרי כלל,  כאמוריישום כלים אקונומטריים של אמידת ביקוש. שימוש ב

 .רשותהפיכך, יישום זה חורג מסל הכלים המשמש את ל 5.השוטפת בעבודתה הרשות את לשמש מתאים

 הגדרת שווקים המבוססת על כלים אמפירים לאמידת דפוסי תחלופה בין מתודולוגיתבעבודה זו תוצג 

 מסמךהחלק הראשון ב. , דהיינו, אמידת גמישויות הביקוש למוצריםמוצרים מנקודת מבטם של הצרכנים

יוקדש להצגת המודל האקונומטרי הנבחר לצורך אמידת דפוסי ביקוש ותחלופה בין מוצרים. החלק השני 

ת המודל על בסיס תוצאות אמיד בעבודה זומבחן המונופול ההיפותטי  בו יושםיעסוק באופן במסמך 

תוך התמקדות  ,האקונומטרי הנבחר. בחלק השלישי יוצג יישום של הניתוח האקונומטרי בתחום מוצרי החלב

אל  ממרחים על בסיס חלבעבור המתקבלים מרחב התחליפיים , ובפרט בחינה של בממרחים על בסיס חלב

 מניתוח איכותני שבצעה הרשות. יםמול אלו המתקבל

 רי המתודולוגיה שתוצג בעבודה זו.להלן נעמוד בתמצית על עיק

 על פי המודל האקונומטרי הנבחר ביקושיםאמידת  1.1

 השלב הראשון באמידת ביקושים באמצעות מתודולוגיה אקונומטרית הוא תיחום הענף הנבדק הכולל את

המוצרים שיתכן שמתקיימים ביניהם יחסי תחלופה  מהםיש לאפיין בשלב זה, ניתוח. ל םנטיוורלה המוצרים

של חלוקה  תוגדר, הענף הרלוונטי לניתוח אפיוןלאחר  .בניתוחעל מנת להצדיק את הכללתם  מה מספקתבר

 . , כך שבכל אחת מהן מתקיימים בין המוצרים יחסי תחלופה משמעותייםלקבוצות מוצרים השייכים לענף זה

יימים תחליפיות מוצרים המקמוצא של ככלל, הגדרת ענף המוצרים הרלוונטי לניתוח וחלוקתו לקבוצות 

הדומה במהותה לבדיקה המשמשת את הרשות בדרך כלל  איכותניתבדיקה  על סמך משמעותית תעשה

 לניתוח תחרותי של שווקים ואשר מתבססת בעיקרה על מאפייני המוצרים ועל התפיסות הרווחות בענף

  6.בהתאמה(" המוצא קבוצות" -ו "הענף הרלוונטי")להלן: 

                                                      

ה"ע )הגבלים ; 1112 1(1,) 12142מח -תק ,םעסקיי םבע"מ נ' הממונה על הגבלי ןמגל מערכות בטחו 1922 )הגבלים עסקיים( ה"ע 4
 תשדורת תבל 21922ערר  (,2.2.1112, בנבו פורם) 22פס'  ,עסקיים הגבלים על הממונה' נ מ"בע עלית שטראוס 513914עסקיים( 

 על הממונה 214912(, ה"ע )הגבלים עסקיים( 11.2.1114)פורסם בנבו,  1, פס' עסקיים הגבלים על הממונה' נ לישראל בינלאומית
 החברה בזק 2925(; ערר )הגבלים עסקיים( 5.4.1112)פורסם בנבו,  22, פס' מ"בע( 1587 הדס) נירפרי' נ עסקיים הגבלים

 513914(; ה"ע )הגבלים עסקיים( 4.5.2222)פורסם בנבו,  11, עמ' עסקיים הגבלים על הממונה' נ"מ בע לתקשורת הישראלית
 Vivien"(, עלית-שטראוס עניין( )להלן: "2.2.1112בנבו,  )פורסם 21-22, פס' עסקיים הגבלים על הממונה' נ"מ בע עלית שטראוס

Rose & David Bailey, European Union Law of Competition, 233-234 (7th Edition, 2013).5 2922למשל גילוי דעת  ראו 
 .2-4, עמ' "(זוגיםהמי הנחיות)להלן: " 5112221 עסקיים הגבלים( 11.2.1122) אופקיים מיזוגים של תחרותי לניתוח הנחיות

 הנחיות)להלן: " 5112221 עסקיים הגבלים( 11.2.1122) אופקיים מיזוגים של תחרותי לניתוח הנחיות 2922למשל גילוי דעת  ראו 5
 .2-4, עמ' "(זוגיםהמי

 שם. 6
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כאמור לעיל,  .המודל האקונומטרי הנבחרייושם שבו, המוצא ונטי לניתוח וקבוצות לאחר שהוגדר הענף הרלו

 .חלב ממרחים על בסיסתוך התמקדות בקונומטרי בתחום מוצרי החלב, יוצג יישום של הניתוח האבעבודה זו 

וצר , יישום אקונומטרי של מבחן המונופול ההיפותטי ביחס לכל מממרחים על בסיס חלבבשל המגוון הרב של 

בהמשך  7"(.התחליפים קבוצת" להלן כל אחת מהן תכונהמביא, בהתאם, למספר גדול של הגדרות שוק )ש

, כפי "תחרות קבוצות"בהתאם למידת החפיפה ביניהן לכדי  התחליפים הללו כלל קבוצותקובצו ילכך 

 שמודגם בתרשים הבא:

 

 תחרות קבוצת הגדרת:  2 איור

של כל אחד מהם כוללות מוצרים השייכים  התחליפים תקבוצאשר לפיכך אוסף המוצרים  ןת תחרות הקבוצ

 בלבד. תחרות לאותה קבוצה 

בהמשך לבחון האם  ואפשרי אמפירית של גמישויות הביקוש אמידהיישום המודל האקונומטרי וכפי שנראה, 

מבחן המונופול יישום  מהוות קבוצות תחרות על פיבאופן איכותני בשלב הראשון שהוגדרו המוצא קבוצות 

 אםקבוצת מוצא תהווה קבוצת תחרות גם לשם הדיוק, וכפי שיוסבר בפירוט בהמשך, נדגיש כי  ההיפותטי.

שיעור המכירות שלהם ש ובלבדמוצא, מוצרים אשר קבוצת התחליפים שלהם חורגת מקבוצת הקיימים בה 

נמוך )וכי הם עצמם נמצאים בקבוצת התחליפים של מוצרים אחרים המוצא בוצת מתוך כלל המוצרים בק

 בקבוצה(, כפי שמודגם בתרשים הבא:

 תחרותמוצא כקבוצת  קבוצת הגדרת:  1 איור

 
                                                      

 .4.1 בחלק הגדרתו פי על, מוצר לכל ביחסכפי שיפורט בהמשך, בעבודה זו יושם המבחן  7

 שלב א' 
 המוצרים  מרחבתיאור 

 שלב ב'
 קבוצת התחליפיםתיאור 
 Aהנבחן מוצר ה של

 שלב ג'
תיאור קבוצת התחליפים של 

 E-ו A ,B ,C ,Dהמוצרים 

 שלב ד'
 E-ו A ,B ,C ,Dהמוצרים 

 בוצת תחרותמוגדרים כק

A 
C 

B 

D 
E 

A 
A C 

B 
D E 

 שלב א' 
וקבוצת  המוצרים מרחבתיאור 

  המוצא

 שלב ב'
 קבוצת התחליפיםתיאור 

 כל אחד ממוצרי קבוצת המוצא של

 שלב ג'
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למשל, יתכן כי  .ת התחליפיותומידסימטריה בין -מאפשר את קיומה של א תחרותקיבוץ מוצרים לקבוצות 

א' יראו במוצר ב' כתחליפי, אך צרכנים של מוצר ב' לא יראו במוצר א' כתחליפי. ימצא שצרכנים של מוצר 

מצאו תוך שימוש בכלים האקונומטריים המתוארים יימשכך, יתכנו פערים מסוימים בין קבוצות התחרות ש

במסגרת ניתוח תחרותי ספציפי לו תדרש הרשות )לדוגמא  במסגרת עבודה זו לבין שווקי המוצר שיוגדרו

תיחום של רצף יחד עם זאת, הגדרתה של קבוצת תחרות מאפשרת  גרת בדיקת עסקת מיזוג מסויימת(.במס

בידול  הגדרת קבוצת התחרות יוצרת. כלומר, מוצרים שזוהו על ידי החוקר כתחליפים פוטנציאליים למוצרה

לבין  לוונטישוק רה אשר מידת התחליפיות עמם נמוכה באופן שלא סביר שיהיו חלק מהגדרתבין מוצרים 

   .  מוצרים שמידת התחליפיות עמם גבוהה יותר ואשר הם המועמדים להיכלל יחדיו בהגדרת שוק ספציפית

,Random Utility Theory המכונהתיאוריה כלכלית בעבודה זו, אמידת הגמישויות תעשה בהסתמך על 
8 

ועלת מקסימלית, מתוך הרואה בביקוש צרכנים תוצאה של בחירת כל צרכן במוצר ממנו הוא מפיק ת

הגבוה ביותר הוא המוצר  שיעור המכירותהמוצר בעל  . בהתאם לתיאוריה זו,הרלוונטי המוצרים בענף

אחת מקבוצות המודלים הנסמכת על  .הוא הגבוה ביותר את מירב התועלתממנו  יםמפיקההצרכנים ששיעור 

 הואבעבודה זו המודל המיושם . (Discrete Choice Models) "בדידהמודלים של בחירה " מכונהתיאוריה זו 

 .Logitמודל בחירה בדידה מסוג 

 התועלתמניחים כי תועלתו של הצרכן ממוצר נתון ניתנת לחלוקה לשלושה מרכיבים:  Logitמודלים מסוג 

זמינים אודותיהן )למשל, שם היצרן ותכונות מוצר  , הנגזרת מתכונות המוצר שקיימים נתוניםהנצפית

 התועלתת דוגמת אחוז שומן, תוספים בריאותיים וכדומה( ואשר משותפת לכלל הצרכנים; אובייקטיביו

, הנגזרת מתכונות המוצר הנצפות על ידי ציבור הצרכנים וספקי המוצרים אך אינן נצפות על ידי נצפית הבלתי

ת וכדומה(, העדר נתונים כמותיים )למשל, נוחות שימוש, אריזה מושכקשיי מדידה או בשל החוקר, אם בשל 

, המכונה גם "זעזוע" אינדיבידואלי האינדיבידואלית והתועלתואשר אף היא משותפת לכלל הצרכנים; 

(Random Shock) שהיא התועלת שמפיק צרכן נתון ממוצר נתון ואשר אינה נצפית על ידי החוקר ומשתנה בין ,

 למעשה את טעמו האישי של הצרכן. צרכנים שונים ועל פני מוצרים שונים. התועלת האינדיבידואלית מבטאת

מכונים יחדיו  -התועלת הנצפית והתועלת הבלתי נצפית  -שני רכיבי התועלת המשותפים לכלל הצרכנים 

"התועלת השיטתית". כפי שיוסבר בהמשך, התועלת השיטתית ניתנת לחישוב באמצעות אומדנים אמפיריים 

מאפשרת לחזות את השינוי בנתחי השוק  השיטתית)המתקבלים מאמידה סטטיסטית של הנתונים(. התועלת 

 של המוצרים השונים בעקבות שינוי במחירו של אחד המוצרים.

ת ותועלין המבנה המתאם באופי ונבדלים זה מזה בהנחותיהם ביחס לLogit -ממשפחת ה מודלים שונים

, Conditional Logit-ודל העל פי המודל הפשוט ביותר, מת של כל צרכן ביחס למוצרים שונים. והאינדיבידואלי

 מפסיק לרכוש צרכןכאשר  ,ממוצרים שונים ועל כןנתון של צרכן ת ות האינדיבידואליותאם בין התועלאין מ  

בהתפלגות התואמת את היקף המכירות הנוכחי  הוא מפנה את רכישותיו לשאר המוצרים בענףמוצר מסוים, 

הראיות שאינם עולים בקנה אחד עם וסי תחלופה של המוצרים הללו. מודל זה נוטה, לפיכך, ליצור דפ

לצרוך מוצרים הדומים יותר  יבחרוצרכנים על כך שכאשר מחירו של מוצר עולה,  ותהמצביעהאיכותניות 

 למוצר אותו חדלו לצרוך. 

                                                      

 .Manski (1977)ניתן למצוא בעבודתו של  Random Utilityתיאור נרחב בנוגע לתיאוריית  8
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ת של כל ות האינדיבידואליוקיומו של מתאם בין התועלים מאפשר Nested Logitמודלים מורכבים יותר מסוג 

יחס למוצרים בתוך קבוצת מוצרים נתונה ובמקביל, העדרו של מתאם כאמור ביחס למוצרים צרכן ב

את  יותר המשתייכים לקבוצות מוצרים אחרות. בכך מתאפשרים דפוסי תחלופה המשקפים באופן מהימן

 9שנבחן באירופהKraft Foods Inc -ו Cadbury PLCמיזוג בחינת במקרה של  ,כך למשל העדפות הצרכנים.

ונגיסי שוקולד( ונטען כי כל  )חטיפי שוקולד, טבלאות שוקולדקבוצות ולק ענף ממתקי השוקולד לשלוש ח

   קבוצת מוצרים ממלאת צורך אחר של הצרכנים.

ת של הצרכן ממוצרים שונים ות האינדיבידואליוכפי שנראה להלן, ניתן לאמוד את המתאם בין התועל

 תת ביחס למוצרים בקבוצות האינדיבידואליווה בין ערכי התועל. מתאם גבמסויימתמוצא השייכים לקבוצת 

מוצא ת ביחס למוצרים מקבוצות ות האינדיבידואליומסויימת, במקביל למתאם נמוך בין ערכי התועלמוצא 

ומהווה  לבין עצמם, הנתונההמוצא  תאחרות, מלמד על תחליפיות גבוהה בין מוצרים השייכים לקבוצ

בו נעשה שימוש בעבודה  , כי המודליודגש. תחרות קבוצת להוותעשויה  מוצא תוצאינדיקציה לכך שאותה קב

את  לאמוד מקום שקיים מתאםוב, קיומולעמוד על כזה, אלא מאפשר שמתאם  קיומו שלמחייב זו אינו 

 . רמתו

מאפשרים לחשב גמישויות  Nested Logit -ה מודלהאומדנים האמפיריים המתקבלים מאמידת הרי כי כן, 

קוש, אשר בתורן משמשות ליישום מבחן המונופול ההיפותטי. תוצאות יישום המבחן עשויות לשלול או בי

 שהוגדרו מהוות קבוצות תחרות. המוצאלתמוך בהשערה כי קבוצות 

במודל היררכי בעל רמה  מוצא בעבודה זו אנו סוקרים את מתודולוגיית הבדיקה הנובעת מחלוקה לקבוצות

( וכן מדגימים בפועל את מתודולוגיית Two-level Nested Logit( או שתי רמות )One-level Nested Logitאחת )

 הבדיקה במודל בעל שתי רמות. 

בדבר מן הראיות האיכותניות  תמושפע או שתיים במודל בעל רמה היררכית אחתשל הכלכלן הבחירה 

משיקולים פרקטיים לגבי אופן הפרמטרים המרכזיים היוצרים בידול בין מוצרים שונים בענף הנבחן וכן 

  .המונופול ההיפותטייישום תוצאות מבחן 

 הרלוונטי ענףה כי נניח, לשם המחשת הדברים בלבדררכי בעל רמה אחת ושתי רמות. ינדגים להלן מודל ה

 . רכבה כליענף  אוה לניתוח

 לשתי נחלק הרכב כלי ענףראיות איכותניות מצביעות על כך ש כי נניחבעל רמה אחת,  Nested Logitבמודל 

מידת  קיימת בין מוצרי כל קבוצה אשר( 10ספורט רכבי לעומת משפחתיים רכבים לדוגמה)מוצא  קבוצות

 . גבוהה יותר מזו הקיימת בין מוצרים השייכים לקבוצות השונות תחליפיות

 תוהתועל בין גבוה מתאם קיים כי יעלה האקונומטרי הניתוח אם. האקונומטרי הניתוח לשלב נפנה כעת

 צרכנים קיימים כי מכך ללמוד ניתן, רכביםה תוקבוצמ אחת כל בתוך שונים צרכנים של תוהאינדיבדואלי

, ספורטה רכבי כל כלפי חיובית נטייה בעלי כאלו לעומת המשפחתיים הרכבים כל כלפי חיובית נטייה בעלי

                                                      

9 Case COMP/M.5644 Karft foods / Cadbury (6.1.2010) 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m5644_20100106_20212_en.pdf  
אופן פעולת המודל. אין מוצא ו ד של החלוקה לקבוצותלצורך המחשה והבהרה בלב מובאות הרכב כלי לענף באשר הדוגמאות 10

 יש לנתח את התחום האמור.משום הבעת עמדה של רשות ההגבלים העסקיים ביחס לענף כלי הרכב או לאופן בו  בדוגמאות אלו

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m5644_20100106_20212_en.pdf
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m5644_20100106_20212_en.pdf
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, יתייקר מסויםספורט  שרכב ככל, ןכ על. יותר מהנה נהיגה חווית מעניקים ספורט רכבי כי תפיסה בשל למשל

 .יבייםבעלי מאפייני ספורט שאינם רכבים מאשר יותר אחריםספורט  רכבי לצרוך ייטו אלו צרכניםצפוי כי 

קבוצת רכבים כל  באפשרות כייותר תומכות תוצאות המודל , זה גבוה יותרככל שמתאם עולה כי  מכאן

יישום . לגבי כל רכב ורכב מבחן המונופול ההיפותטי , זאת עוד בטרם יושםקבוצת תחרותעשויה להוות 

כך ששיעור  ,מספיקחזק  בשלב הניתוח האקונומטרי הינו לבחון האם המתאם שנמצאבפועל מאפשר מבחן ה

 באופן התומךנמוך של רכב כלשהו הינו  21%-5%מעבר הצרכנים בין קבוצות רכבים בעת העלאת מחיר של 

 11.חרותקבוצות המוצא כקבוצות תבהגדרת 

 קבוצה כל מחולקת, לקבוצות הנבחן הענף של הראשונית לחלוקה בנוסף, בעל שתי רמות Nested Logit במודל

הבאות: המוצא לקבוצות  חלוקה על לחשוב ניתן הרכב כלי בדוגמת, בלבד המחשה לשםשוב . קבוצות לתתי

 הספקי מנוע פי על קבוצות לתתי חלוקה בתוכה כוללת קבוצה רכבי ספורט, כאשר כלו רכבים משפחתיים

 לזה בעיקרו דומה הגמישויותו המתאם אמידת את המאפשר האקונומטרי הניתוח כי לציין יש. שונים

 . בלבד אחת רמה הכולל למודל ביחס המבוצע

 מבחן המונופול ההיפותטי 1.2

, חן זה. מבהמונופול ההיפותטימבחן הפרטני של  יישוםהאופן הבסיס התיאורטי הכללי ובחלק זה יפורט 

השולט בהם יכול )היפותטי( המצומצם ביותר אשר ספק יחיד  התחליפיים זיהוי אוסף המוצריםשמטרתו 

את  בשל כך גדילולהבשיעור קטן אך משמעותי ולאורך זמן  אחד המוצרים לפחות להעלות את מחירו של

 במקרה (.SSNIP" – Small But Significant Non-Transitory Increase in Price")מבחן זה מכונה בלעז  .רווחיו

באופן עקבי עם  וזאת הספק ידי על הנבחן המוצר מחיר העלאת של בדיקה באמצעות המבחן נערך, זה

 הספרות המקובלת, כפי שיתואר בהמשך.

השינוי ברווח הנובע ממכירת כל מוצר ומוצר  לצורך יישום מבחן המונופול ההיפותטי יש לחשב תחילה מהו

 שיעורשל ו המוצר של כמות המכירות של פונקציה הוא ממוצר הרווח. מחירו העלאת תבעקבו בענף נתון

 חישוב לצורך. וייצור ועלותהמוצר  מחיר בדבר נתונים בסיס על. שיעור הרווחיות מחושב שלו הרווחיות

 בכדי, השונים המוצרים בין הצרכנים מעבר שיעור את לחשב יש, מחיר העלאת של במקרה ברווח השינוי

 נתוני באמצעות יעשה זה חישוב. הנבחנת המחיר העלאת בהינתן שלהם המעודכנים השוק נתחי את קבלל

 .Nested Logit-ה מודל באמצעות שהתקבלו הביקוש גמישויות אמידת

 קבוצת תחרות אחת כל מהוותשהוגדרו בענף הרלוונטי לניתוח  המוצא קבוצות האם הבדיקה, לכך בהתאם

 בשני שלבים.  תבוצע

לב הראשון, ייושם מבחן המונופול ההיפותטי עבור כל מוצר בענף ויאותר אוסף המוצרים המצומצם בש

העולה . בעבודה זו, ובאופן התחליפים קבוצת, כאמור, כונההמ מוצר אותו עבורי ביותר המהווה שוק רלוונט

עבורו ר נבחן , מבחן המונופול ההיפותטי נערך בהתייחס למוצבתחום עם הספרות היישומית בקנה אחד

 פירמהאת רווחי ה הנבחן תגדיל המוצר של מחירו העלאת בחינה האםעל ידי  מוגדרת קבוצת תחליפים

ביחס לרווחיו ברמת המחירים המקורית. באם התשובה המתקבלת שלילית,  באספקת מוצר זה תהשולט

                                                      

ת כלי נבחרה באופן עקבי עם הנחיות המיזוגים והיא משמש 21%-5%בהקשר זה יש לציין כי בחינת שיעור העלאת מחיר של  11
מתודולוגי לביצוע המבחן אך אינה מייצגת אמת מידה נורמטיבית לבחינת העלאת מחיר כתוצאה ממיזוג אשר עשויה להשתנות 

 להנחיות המיזוגים(.  2כתלות במאפייני המקרה )ראו ע"מ 
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 הפירמהשוב האם  למוצר הנבחן, וייבחן המוצר שהוא התחליף הקרוב ביותרקבוצת התחליפים יתווסף ל

  12עלה מחירו של המוצר הנבחן.תאם  הוכל להגדיל רווחית

תיקבע בהתאם  כאמור, לקבוצת התחליפיםזהות התחליף הקרוב ביותר למוצר הנבחן, אותו יש להוסיף 

מושפע מרמת המתאם בין התועלות  למדד המדרג את מידת התחליפיות בין המוצרים. מדד זה

קבוצה(. ככל שמתאם זה גבוה -)ותת ת מוצאם ממוצרים שונים באותה קבוצהאינדיבידואליות של צרכני

של המוצר הנבחן  ת מוצאיותר, כך יעניק המדד ערך גבוה יותר לתחליפיות בין מוצרים הנכללים באותה קבוצ

על פי מדד זה, נצפה למצוא שאחרות. בהתאם לכך, מוצא תחליפיות שבינם לבין מוצרים מקבוצות ה לעומת

קודם כל מוצרים אחרים מאותה  יכללו לקבוצת התחליפים של המוצר הנבחןם שיתווספו תחילה המוצרי

של המוצר קבוצת התחליפים עם זאת, יתכן מצב בו בסיום תהליך הבחינה,  של המוצר הנבחן. ת מוצאקבוצ

 אליה שייך המוצר הנבחן.  ת מוצאמוצרים שאינם בהכרח מאותה קבוצגם הנבחן כוללת 

כלל מכירת מהפירמה ר בשלב שבו העלאת המחיר של המוצר הנבחן מגדילה לראשונה את רווחי עציהמבחן 

המצומצם ביותר אשר לו היה נשלט על ידי . מוצרים אלו מהווים את אוסף המוצרים ההמוצרים שבשליטת

 צתקבואת לכדאית עבור אותו ספק ועל כן, מהווה היתה העלאת מחירו של המוצר הנבחן אזי ספק יחיד, 

 . הנבחן מוצרה לש התחליפים

 כאשר, למשל בתורו. כךבדוגמת כלי הרכב אותה תיארנו, מבחן המונופול ההיפותטי יבוצע עבור כל דגם רכב 

 רווחית זה דגם מחיר העלאת האם תחילה נבחן, קורולה טויוטה מסוג משפחתי רכב הוא הנבחן הרכב דגם

 דגם הבא בשלב יתווסף, שלילית תשובה מתקבלת באם. לבדב  ז דגם באספקת השולט היפותטי מונופול עבור

 בתחליף גם מחזיק היצרן כאשר האם וייבחן ההיפותטי המונופול ידי על הנשלט המוצרים לאוסף נוסף רכב

, המונופול עבור רווחית תהא קורולה טויוטה מדגם רכב של מחירו העלאת, קורולה טויוטה של ביותר הקרוב

 . ליפיםקבוצת התח של יבושהג שתושלם עד הלאה וכך

האם המוצרים הנמנים על  ,אחד מן המוצרים כל עבור, נבחן קבוצות התחליפיםבשלב השני, לאחר שזוהו 

המוצר הנבחן.  של ת המוצאקבוצל כשייכיםהם מוצרים שסווגו בבדיקה האיכותנית שלו תחליפים הקבוצת 

לטויוטה  קבוצת התחליפיםבבים שנכללו למשל, בדוגמת הרכבים שהובאה לעיל, נבחן האם בקרב הרכ

 מוצרים קבוצת התחליפיםב וכללנ שלא ככל .קורולה קיימים רכבים שאינם מקבוצת הרכבים המשפחתיים

 זה מוצר עבור בקבוצת התחליפים נראההנבחן שאליה שייך המוצר  ת המוצאלקבוצ משתייכים שאינם

  ".מתוחמת"כ

, שלהםקבוצת התחליפים ש בקבוצה מוצרים של ור המכירותשיע סך יחושב, שהוגדרה ת מוצאכל קבוצב

 בגדר ת מוצאקבוצה של היותל אינדיקציה יהווה זהנתון ו ,בקבוצה המוצרים סך מתוך מתוחמתנמצאה 

שלהם כוללת קבוצת התחליפים המוצרים אשר  של שיעור המכירותש ככל, ת מוצאבכל קבוצ .קבוצת תחרות

 הסבירות גדלה, כך ת המוצאביחס לסך המוצרים בקבוצ יותר גבוה וצאת המקבוצמוצרים המשתייכים לרק 

  קבוצת תחרות. היא קבוצה שאותה

                                                      

חירו של לפחות אחד מונופול היפותטי יוכל להגדיל את רווחיו כתוצאה מהעלאת מעל פי הנחיות המיזוגים יש לבחון האם " 12
(. עם זאת, לאור מספר האפשרויות הרב של אסטרטגיות פוטנציאליות המערבות העלאת מחיר של 3" )ע"מ שבקבוצה םמהמוצרי

מספר מוצרים במקביל והסיבוכיות הננובעת מכך, בעבודה זו נבחנה העלאת מחיר במוצר הנבחן בלבד. יש להדגיש כי השימוש 
פטימלית עבור המונופול ההיפותטי בהינתן מגוון המוצרים בו הוא שולט עשוי להוביל להגדרות שוק באסטרטגיה שאינה בהכרח או

 .רחבות יותר ביחס למתודולוגיה המתוארת בהנחיות המיזוגים אך לא להגדרות שוק צרות יותר
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 רכבים דגמי שלושה קיימים המשפחתיים הרכבים בקבוצת כי הפשטות לשם נניח, הרכבים בדוגמת, למשלכך 

 הם המשפחתיים יםהרכב קבוצת בתוך שלהם השוק ונתחי, פוקוס ופורד סיוויק הונדה, קורולה יוטהוט –

 ופורד סיוויק הונדה דגמי עבור שנמצאו התחליפים קבוצות כי נניח כן כמו. בהתאמה 11%-ו 11%, 41%

 רכב גם נכלל קורולה טיוטה של התחליפים קבוצתשב בעוד, המשפחתיים מקבוצת רכבים רק כללו פוקוס

 המשפחתיים הרכבים קבוצת מתוך המוצרים של המכירות שיעור, לפיכך. הספורט רכבי מקבוצת כלשהו

 היא קבוצת המשפחתיים הרכבים קבוצת האם ההחלטה. 31% אהו" תומתוחמ" שלהם התחליפים קבוצותש

 . זה שיעור מכירות סמך על תתקבלתחרות 

 שלילת או לתמיכה ישמשו לעיל מתוארה ההיפותטי המונופול מבחן מיישום המתקבלות התוצאות באופן זה,

 קבוצת מהוות, האיכותניות הראיות יסוד על, התהליך בראשית שהוגדרו המוצא תקבוצו כי בסיסה הנחת

  .תחרות

 ממרחים על בסיס חלבבענף דוגמה יישומית  1.3

 ולחלק ,שבידי הרשות על בסיס הראיות האיכותניות ,ניתןשהחלב כולל בתוכו מגוון רחב של מוצרים תחום 

 תחום)להלן ביחד: " שקאות; יוגורטים ומעדנים: ממרחים; מ"(עצים)להלן: " תחילה לשלוש קבוצות אב

 המתודולוגיה שהונחה בעבודה זו בענף הממרחים על בסיס חלב. יודגם יישום 4פרק ב. "(החלב

עדויות הגורמים בדיקה איכותנית במסגרתה נאספו נתונים בדבר מאפייני המוצרים ועל סמך  בהמשך,

הבאות: קוטג',  המוצאקבוצות  שבעחלק ללניתן את קבוצת הממרחים כי , נמצא הפועלים בתחום החלב

הראיות כמו כן,  13גבינה לבנה, גבינה צהובה, גבינה מלוחה, גבינה במרקם שמנת, גבינת שמנת ולאבנה.

, העדפות הצרכנים מושפעות מוצאקבוצת מתוך על כך כי בבואם לבחור במוצר מסוים  ות הצביעוהאיכותני

 בחןיNested Logit -יישום מודל ה לצורך המחשת לפיכך,וצר וטעמו. בעיקר מזהות היצרן, אחוז השומן במ

שתי רמות  בעל מודלאחר כך ו, בלבדא מוצ לקבוצות מתבצעת החלוקה בו, אחת רמה בעל מודלתחילה 

. לתתי קבוצות על פי זהות היצרן אמוצכל קבוצת  חלוקה שלהמאפשר להתייחס גם למאפיין היצרן על ידי 

מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ )להלן:  תנובהל תייחסות נפרדתבמסגרת זו ניתנה ה

בע"מ  גדמחלבות ו "(טרהמילקו תעשיות בע"מ )להלן: ", "(שטראוסגרופ בע"מ )להלן: " שטראוס, "("תנובה"

 ואילו כל שאר היצרנים אוגדו תחת קבוצה אחת )"יצרנים קטנים"(. "(גד)להלן: "

כים בהגדרת תומבעזרת המודל האקונומטרי יישום מבחן המונופול ההיפותטי  כי ותמלמד הניתוח תוצאות

גבינה צהובה. עבור קבוצת הגבינה הצהובה,  -למעט ביחס לקבוצה אחת  ,קבוצת המוצא כקבוצות תחרות

במסקנה כי קבוצת מוצרי גבינה צהובה  תומכים האקונומטרי המודל בעזרת מבחן המונופול ההיפותטייישום 

 רגישות ניתוחי סדרת, כן כמו. קבוצת תחרותכשלעצמה היא  (, לא כולל2%)מעל  חוזי שומן גבוהיםבא

 . המתקבלות התוצאות של ןיציבות על הצביעה

 Berryבספרות האקדמית הרלוונטית, אשר עבודתו של לעיל, נציין כי פורטו הניתוח שעיקריו  יוצגבטרם 

 Nested Logit-ו Logitשל בחירה בדידה מסוג אקונומטריים  מודלים ייושמומבסיסיה, מהווה אחד  (1994)

 CTסורקי  ,(Nevo, 2000)תעשיות יצרניות כמו דגני בוקר  . בין השאר נחקרובמגוון רחב של תחומים

                                                      

משמשת בעיקר כמוצר לבישול המידע שבידי הרשות עולה כי חמאה  מן. המיוחדות והגבינות החמאה נעדרות זו מרשימה כי יוער 13
  .כממרחים אינםומוצרלה,  קשקבלהמיוחדות, כגון  בגבינותהעיקריים  השימושיםואילו 
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(Trajtenberg, 1989),  רכבים((Verboven, 1996) ו-((Berry, et al., 1995) ,תחומי שירותים כמו טלפוניה ו

(Werden & Froeb, 1994)  ומחקר ופיתוח(Kaiser, 2002) .מודלים יישום בר מספר הפרסומים בד ,זאת לעומת

  14.מצומצםהינו  במסגרת ניתוח תחרותי המבוצע על ידי רשויות תחרות זה מסוג

 

 

  

                                                      

ועבודת רשות התחרות  עבור רשות התחרות השוודית Verboven & Bjornerstedt (2012)עבודתם של  ןת הועדכני ותדוגמא  14
  -ו Case COMP/M.5658 Unilever/Sara Lee (17.11.2010)) 1121משנת  Unilever-Sara Leeוגע למיזוג האירופית בנ

5658_20101117_20600_2193231_EN.pdfhttp://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m ) 
 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m5658_20101117_20600_2193231_EN.pdf
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m5658_20101117_20600_2193231_EN.pdf
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  הביקוש אמידתעל ידי  שווקים הגדרת מתודולוגיית .2

 כללי –שווקים  הגדרת 2.1

עומדת בבסיס עבודתן של רשויות  ת תחליפים,וקבוצ המתבטאת בעבודה זו במציאת, רלוונטיהשוק ההגדרת 

 גודלם היחסי,ולהערכת הפעילים בתחום ר השחקנים ותילאמשמשת שוק ההגדרת ץ ובעולם. תחרות באר

חד  מאפייני השוק והבעיות התחרותיות השוררות בו ובהן קיומו של כוח שוקמאפשרת ניתוח מושכל של ו

י. שוק המוצר והשוק הגיאוגרפ: בשני מימדיםהשוק הרלוונטי נהוג להגדיר את  15בידי שחקן מסוים. צדדי

השוק  .מנקודת מבטו של הצרכןלמוצר הנבחן  המהווים תחליף קרובהמוצרים כלל את מאגד המוצר שוק 

  מוצר הנבחן.מתנהלת התחרות בהפיזי שבגבולותיו המרחב  הואהגאוגרפי 

על מנת  כוח שוק.אשר ניתן להפעיל לגביה שוק רלוונטי מוגדר על ידי קבוצת המוצרים המצומצמת ביותר 

  .במבחן "המונופול ההיפותטי" שימוש ותעשמקובל ל קבוצת המוצרים האמורהלזהות את 

אותו ספק , אשר לו הייתה בשליטתו של ספק יחידמבחן זה חותר לאיתור קבוצת המוצרים הקטנה ביותר 

אחד המוצרים בה בשיעור קטן אך משמעותי לתקופה שאינה  ו של לפחותלהעלות את מחיר יחיד יכול היה

  16.ועל ידי כך להגדיל את רווחיו וואה לתנאים שהיו נקבעים בתנאי תחרותבהשחלוף -בת

 מהוויםמוצר א' ומוצר ב'  ,כך. 21%-5%של  בשיעור ת מחיריםאעלה את ההשפעה של לעניין זה, נהוג לבחון

( ומתמשכת במחירו של מוצר א' 21%-5%שוק רלוונטי, אם העלאה קטנה אך משמעותית )ובפרט עלייה של 

באופן שספק השולט בשני המוצרים יפיק רווח מהעלאת המחיר מעבר של צרכנים לרכישת מוצר ב', ל תביא

 העצמית למוצר א'גמישות הביקוש שימוש בעושה , SSNIP-מבחן ה , כאמור,מכונההמבחן זה,  .האמורה

 השינוי עורשי בין כיחס העצמית מוגדרת הביקוש גמישות .בין מוצר א' למוצר ב'הצולבת ובגמישות הביקוש 

 כתוצאה מהמוצר שיגרעו הרכישות שיעור את ומודדת, במחירו שינוילשיעור ה המבוקשת מן המוצר בכמות

 ממוצר המבוקשת בכמות השינוי שיעור בין כיחס מוגדרת הצולבת הביקוש כאמור. גמישות המחיר מעליית

 17ב'. מוצר של מחירו משינויכתוצאה ' א

ההשלכות הנובעות מקיומו של ספק יחיד שראשיתו בבחינת אנליטי,  תהליךי מתווה תטמבחן המונופול ההיפו

קבוצת המוצרים השפעת הוספתם של מוצרים אחרים ל בוחן אתולאחר מכן,  מוצר ספציפיהשולט ב

אשר  של מוצריםומשתנה כאשר בענף מסויים קיים מגוון גדול . הנשלטים על ידי אותו ספק יחיד היפותטי

ראשית, כפי שנאמר  .קיים קושי ביישום מבחן המונופול ההיפותטי יות קרובה ביניהםעשויים לקיים תחליפ

)כמספר  הגדרות שווקיםלעיל, יישום מבחן המונופול ההיפותטי בענף מרובה מוצרים מוביל למספר גדול של 

י המוצרים בענף הרלוונטי(. שנית, השקת מוצר חדש מצריכה יישום מחודש של מבחן המונופול ההיפותט

 הדורש בנוסף גם עדכון מסד הנתונים )ובכלל זה מחירים, כמויות ועלויות( בהתאמה.  ,עבור המגוון העדכני

                                                      

לעניין זה, כוח שוק קשור ביכולת והכדאיות הכלכלית לקבוע תנאי אספקה, מחיר או איכות של מוצר באופן נחות לאלה שהיו  15
 שוררים בשוק תחרותי.

 .3-2, עמ' מיזוגיםראו גם הנחיות ה 16
יש לשים לב  .ככל שזו גבוהה יותר נאמר שהמוצרים קרובים יותר ים,היא מדד לזיהוי קרבה בין מוצר גמישות הביקוש הצולבת 17

בעוד סימטרית. כלומר, מוצר א' יכול להיות תחליף קרוב למוצר ב' -יכולה להיות אכי גמישות הביקוש הצולבת בין שני מוצרים 
הירקות, ניתן להעלות על  בהתייחס לתפיסת הבריאות של צרכנים בעולם שם ההמחשהל תחליף רחוק למוצר א'. הואמוצר ב' 

הדעת כי ירק שמגודל באופן אורגני יהיה תחליף קרוב יותר לירק שאינו מגודל באופן אורגני מאשר להיפך, כלומר ירק בגידול לא 
אורגני יהיה תחליף רחוק יותר לירק אורגני. לכן, בהנחה שמחירי הירקות סמוכים זה לזה, יתכן כי העלאת מחיר של ירק לא אורגני 
תגרום לחלק מהצרכנים לעבור לרכוש ירק אורגני מאותו סוג, בעוד שהעלאת מחיר דומה של ירק אורגני תגרום למעבר חלק קטן 

 יותר של הצרכנים לרכישת ירקות לא אורגנים.
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תהליך  הקשיים הללו.נועדה להתמודד עם  , המקבצת מוצרים לקבוצות תחרות,המתודולוגיה המוצעת להלן

 מוצר מסוים.בחינת בת, ולא וקבוצחלוקת המוצרים לבנעשה הגדרת השווקים בהתאם למתודולוגיה זו 

באופן זה יישום המתודולוגיה מניב מספר מצומצם יחסית של קבוצות תחרות, אשר לרוב לא יושפעו 

 מהשקתו או גריעתו מהמגוון של מוצר זה או אחר.

  אמידת ביקושיםשיטות אמפיריות ל 2.2

עבור  ת התחליפיםלאתר את קבוצומבחן המונופול ההיפותטי אמפירית את יישם על מנת לכפי שפורט לעיל, 

המוצר וגמישות הביקוש הצולבת של המוצר אל , יש לאמוד את גמישויות הביקוש העצמית של מוצר מסויים

 .הרלוונטיתמוצא הבקבוצת מול כל אחד מהמוצרים הנוספים 

כשלב מקדים לביצוע  , דהיינו אמידה אמפירית של גמישויות ביקוש,אמידת דפוסי תחלופהיוצג אופן להלן 

 המונופול ההיפותטי.  מבחן

שאנו מעוניינים לנתח את )הענף הרלוונטי( מוצרים מבודלים  𝐽הניתוח האמפירי מתחיל בהגדרת קבוצה בת 

𝑗 קשרי הגומלין ביניהם. נסמן מוצרים אינדיבידואלים באמצעות = 1,… , 𝐽 גמישות הביקוש של מוצר .𝑗 

 מוגדרת באופן הבא:  𝑘ביחס למחירו של מוצר 

휂𝑗𝑘 =
𝜕𝑞𝑗

𝜕𝑝𝑘
∙
𝑝𝑘
𝑞𝑗
≈
 𝑗 אחוז שינוי כמות מוצר

𝑘 אחוז שינוי מחיר מוצר
 

𝑗כאשר  = 𝑘 מכיוון שעלייה במחיר מוצר צפויה  שנצפה שתהיה שלילית ,מדובר בגמישות הביקוש העצמית

𝑗כאשר  להקטין את כמות היחידות הנמכרת ממנו. ≠ 𝑘 ת בין שני מוצרים מדובר בגמישות הביקוש הצולב

מכיוון שהכמות הנמכרת של מוצר צפויה לגדול כאשר המחיר של מוצר תחליפי  שנצפה שתהיה חיובית ,שונים

 . עולה

𝑗של המוצרים  (𝑝jt)והמחיר  (𝑞jt)כמות נתונים בנוגע ל נדרשים הגמישויות אמידת צורךל = 1,… , 𝐽  על פני

𝑡תקופות  מספר = 1,… , 𝑇 ר שווקים גאוגרפיים מובחנים המסומנים באופן דומה(. דרך )או על פני מספ

לאמוד את  היא ,𝐽2עומד על , אשר מספרן אפשרית למדוד אמפירית את הגמישויות העצמיות והצולבות

 הבאה:    לוג-ת הלוגרגרסי

𝑙𝑛(𝑞j𝑡) = 휂j1𝑙𝑛(𝑝1t) + 휂j2𝑙𝑛(𝑝2t) + ⋯+ 휂jJ𝑙𝑛(𝑝Jt) + 𝑢jt 

𝑢jt  מוצרהתרומה של ) אקראיתההפרעה הגורם את מסמל 𝑗   בתקופה לנתח השוק שלו𝑡  מוסברת שאינה

מבנה זה של משוואת הרגרסיה . (הנצפית שלו ושל המוצרים האחריםהמחירים על ידי רמת באופן ישיר 

הטבעי של  log-בגמישויות הביקוש מאחר ושינוי מבטאים את  המקדמים הנאמדים של הרגרסיהמבטיח כי 

לשינוי ברמתו של המשתנה עצמו באחוזים. על פניו, איפוא, מדובר בשיטה מעשית רוב יבקמשתנה שקול 

 ופשוטה לאמידת גמישויות הביקוש באופן ישיר. 

 :Berry (1994) , כפי שמסוכמים במאמר שללשיטה זו מספר חסרונות מהותייםעם זאת, 

 בשוק בו ישנם, למשל, מאה מוצרים יש לחשב  - שווקים בעלי מספר רב של מוצריםב חוסר ישימות

 פרמטרים 21,111את הגמישות של כל מוצר ביחס לשינוי במחיר של כל מוצר אחר, ולכן יש לאמוד 

. משימה זו אינה מעשית מאחר שכמות התצפיות הזמינות לחוקר לצורך רגרסיה תהיה בדרך (2111)

 לל נמוכה משמעותית ממספר הפרמטרים שיש לאמוד.כ
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  מכיוון שמחירו של מוצר משפיע על הכמות  - וומחירהמוצר הנמכרת בעיית סימולטניות בין כמות

לא ניתן בעזרת משוואה אחת  ,הנצרכת ממנו, אשר בתורה משפיעה שוב על המחיר וחוזר חלילה

 נגזר מכך הכרחו רש מהגדרת הגמישות(לבודד רק את השפעת המחיר על הכמות )כפי שנדבלבד 

 .היצעלשינויי הפרדה בין שינויי ביקוש לצורך  במשתני עזרלהשתמש 

  ערכי הגמישות המתקבלים משקפים את רמות המחיר  -הגדרת הגמישויות כפרמטרים קבועים

 .הגמישויותיש צורך באמידה מחדש של  אחד המוצרים הנוכחיות בלבד. ככל שמתרחש שינוי במחיר

 בדומה לשינויים במחירים, כניסה  - קושי לנתח סיטואציות בהן מתווספים אל השוק מוצרים חדשים

 .הגמישויותשל מוצר חדש לשוק מחייבת אמידה מחדש של 

ביקוש הצרכנים אמוד את הגמישויות על בסיס מודל של כאלטרנטיבה לשיטה שלעיל, מציעה הספרות ל

המתארים את  (Discrete choice models)לים של בחירה בדידה מוד בהקשר זה נדוניםם תועלת. מימקסהמ

מוצרים בין ממבין מספר אלטרנטיבות, קרי,  מסוים לרכוש מוצרהעדפות הצרכן ואת האופן שבו הוא בוחר 

לכמת, בין היתר, את תגובותיו  יםהמאפיינים את העדפות הצרכן מאפשרהאומדנים האמפיריים מבודלים. 

 .וגמישויות הביקוש הנובעות מהם את דפוסי התחלופה כלומרמחירים, של הצרכן לשינויים ב

 Conditional-עם הצגתו של מודל ה חלההאמפירי במודלים של בחירה בדידה שימוש התקדמות משמעותית ב

Logit (1974) על ידי McFadden (ה מודל": להלן-Logit"). עלול להיות  מודל זההלן, שיתוארו ל מסיבות

פשטני מכדי לתאר באופן מוצלח את דפוסי התחלופה בין מוצרים מבודלים, ועל כן נציג בהמשך גרסאות 

אמידה אמפירית של ביקוש בשוק מתקדמות יותר של מודל זה. דוגמה קלאסית לשימוש במודל זה לצורך 

 עבודתו של . הצגת המודל ושיטת האמידה להלן מתבססת עלTrajtenberg (1989)היא עבודתו של מוצר 

(1994) Berry. 

  Logit-מודל ה 2.3

𝑖  מניח כי קיימת קבוצת צרכנים Logit-ה מודל = 1,… , 𝐼 כל צרכן  שבה𝑖  בוחר לרכוש לכל היותר יחידה אחת

𝑗מאחד המוצרים המבודלים  = 1,… , 𝐽 לקבוצת  לבחור ב"מוצר חיצוני"האפשרות . לרשותו של הצרכן גם

𝑗  אשר מסומנת על ידי המוצרים המבודלים שהוגדרה = 0 . 

𝑗 -סמן ביתן לנ בשוק הרכב לדוגמה, = 1,… , 𝐽  את הדגמים השונים הנמכרים בשוק, ונניח כי כל צרכן ירכוש

-ות כגון המשך בעלות על רכב משומש או אילכל היותר רכב אחד. האפשרות החיצונית תתיחס לאלטרנטיב

בהעדרה, המודל לא יוכל לכמת את התחלופה  .החיצונית במודל חשובהאפשרות בעלות על רכב. קיומה של 

 מפורש. ניתן להן במודל ביטוי ביחס לאלטרנטיבות שלא 

𝑗יבות הנחת המודל היא כי הצרכן בוחר במוצר המעניק לו את התועלת הרבה ביותר מבין האלטרנט =

0,… , 𝐽תועלתו של הצרכן ה .- 𝑖 מן המוצר ה- 𝑗  עבור𝑗 = 1,… , 𝐽  במשוואה הבאהנתונה: 

(2) 𝑢𝑖𝑗 = 𝛽𝑥𝑗 + 𝛼𝑝𝑗 + 𝜉𝑗 + 𝜓𝑖𝑗 
 

 :מובחניםמציגה את תועלתו של הצרכן כמורכבת משלושה חלקים  (2)משוואה 

  על ידי החוקר מאפייני המוצר הנצפים- 𝑝𝑗 ג את מחיר המוצר, ומייצ-𝑥𝑗 וקטור המונה תכונות  הוא

קיימים נתונים זמינים. לדוגמה, בשוק הרכב יתכן ותכונות אלו תהיינה נפח עבורן של המוצר ש

כלל מייצגים את משקלות התועלת ש 𝛽-ו 𝛼דלק, בטיחות הרכב ועוד. הפרמטרים צריכת ההמנוע, 
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הוא ווקטור שאורכו  𝛽כאשר , וצר, ובכלל זה מחירומכל לתכונות השונות של  יםמייחס ניםהצרכ

 18.("התועלת הנצפית")להלן:  כמספר התכונות הנצפות של המוצר

  המשתנה  -על ידי החוקר נצפים שאינם מאפייני המוצר𝜉𝑗  מייצג תכונות של המוצר הנצפות על ידי

. אלו עשויות להתייחס ("יתנצפ הבלתי התועלת")להלן:  הפירמות והצרכנים, אך לא על ידי החוקר

למשתנים שקשה לכמת או למדוד אותם )למשל, איכות שירות הלקוחות או עיצוב המוצר(, כמו גם 

כלל ההנחה היא כי חשוב להדגיש כי לתכונות נוספות שלחוקר לא היתה גישה לנתונים אודותיהם. 

כמו כן, מכיוון  מסוים.הבלתי נצפים של מוצר  ומאפיינימתועלת רמת את אותה מפיקים הצרכנים 

נצפים, במשוואת האמידה השפעתם מרוכזת שהחוקר אינו יודע לזהות את אותם מאפיינים בלתי 

 לכדי משתנה יחיד.

   המשתנה -מאפייני הצרכן 𝜓𝑖𝑗 הצרכן ה לתועלת אינדיבידואלי זעזוע מהווה- 𝑖מהמוצר ה- 𝑗 :להלן(

כי זעזועים מניח הפשוט  Logit-מודל ה (.בידואלית""התועלת האינדיאו  "הזעזוע האינדיבידואלי"

 Type-I Extremeבלתי תלויים על פני צרכנים ומוצרים, ובעלי התפלגות זהה המכונה הם אלו 

Value.19  

𝑢𝑖𝑗 היא Logit-במודל הכתיבה שימושית של פונקציית התועלת לאור חלוקה זאת,  = 𝛿𝑗 + 𝜓𝑖𝑗 כאשר נגדיר ,

𝛿𝑗 את ≡ 𝑥𝑗𝛽+𝛼𝑝𝑗+𝜉𝑗  כ"תועלת השיטתית" מן המוצר𝑗  ,ואת המשותפת לכלל הצרכנים𝜓𝑖𝑗  כזעזוע

ממוצר זה. התועלת השיטתית מן המוצר החיצוני מנורמלת לאפס, כך  𝑖-אינדיבידואלי לתועלתו של הצרכן ה

𝑢𝑖0המוצר החיצוני היא משהתועלת  = 𝜓𝑖0.  

 :כך 𝑗יבחר במוצר  𝑖תוארו לעיל, ניתן לחשב את ההסתברות שפרט תחת כל ההנחות ש

(1) 𝜋𝑗 = exp(𝛿𝑗) / [1 + ∑ exp (𝛿𝑚)

𝐽

𝑚=1

] 

  הביקוש אמידתלצורך  Logit השימוש במודל 2.3.1

 בעזרתמכל מוצר ו 𝛿 , ניתן לחשב את התועלת השיטתית𝛽-ו 𝛼בהינתן אומדנים אמפיריים של הפרמטרים 

 המוצרים. אחד מאת נתחי השוק החזויים של כל  לו ניתן לחשבתועלות א

משינוי במחירו, ובהתאמה, כיצד ישתנו נתח השוק  כלשהו מוצרמכיצד תושפע התועלת ניתן לפיכך לחשב 

למעשה האיברים  שלו ונתחי השוק של המוצרים האחרים כתוצאה משינוי זה. אומדנים אלו של השינוי הם

של מצומצם יקוש. מטריצה זו ניתנת, לפיכך, לחישוב בהינתן אמידה של מספר גמישויות הב תמטריצשל 

. זהו מספר )שמייצג רגישות לתכונות מוצר אחרות( 𝛽וקטור הפרמטרים ושמייצגת רגישות למחיר( ( 𝛼פרמטרים: 

בה מספר הפרמטרים לאמידה היה ) שהוצגה לעיל הישירה קטן בהרבה של פרמטרים לאמידה ביחס לשיטה

. ( משום שהוא תלוי במספר המאפיינים של המוצרים ולא במספר המוצרים עצמומוצרים בריבועספר הכמ

מגוון רחב של תחום שבו מדובר ב במיוחד כאשר יהופך אותו למודל שימוש Logit-מאפיין זה של מודל ה

                                                      

 .𝛽 יש להדגיש כי כלל המוצרים מוערכים על ידי הצרכנים על פי אותן תכונות, אשר משקלן בא לידי ביטוי בפרמטר  18

 מאפייני הצרכנים אינם נצפים על ידי החוקר.אנו מניחים שבמודל בו נעשה שימוש בעבודה זו  19
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יש  𝛽יבים את הגבוה של המאפיינים השונים המרכ פוטנציאל השפעתםבהקשר זה יש לציין כי לאור  .מוצרים

 20מקום לבחון את רגישות תוצאות האמידה להרכב זה ולתצורות שונות שלו.

על פני  הרלוונטייםמוצרים קבוצת השל המודל נניח כי אנו צופים ב 𝛽-ו 𝛼על מנת לאמוד את הפרמטרים 

𝑡-מספר תקופות זמן )או על פני מספר שווקים גאוגרפיים שונים( שנסמן ב = 1,… , 𝑇זמן  . בכל תקופת𝑡  אנו

𝑗צופים במוצרים  = 1,… , 𝐽𝑡 המוצעים למכירה. עבור כל מוצר כזה אנו צופים ב- 𝑝𝑗𝑡 , 𝑞𝑗𝑡ו-𝑥𝑗𝑡 ,הכמות  הםש

כפי שצוין לעיל, הנחת המודל היא כי כל צרכן בוחר לרכוש . בהתאמה הנמכרת, המחיר והתכונות של המוצר

זה קיימת שקילות בין הכמות הנמכרת למספר הצרכנים שבחרו לרכוש  לכל היותר יחידה אחת, על כן במודל 

 את המוצר.

הענף גודל לצורך המודל, . 𝑀𝑡-, אותה נסמן ב𝑡-בתקופה ההענף הרלוונטי נדרשת הנחה לגבי גודל  ,בנוסף

 של שיעור המכירותזה.  ענףבהמספר הפוטנציאלי של צרכנים העשויים לרכוש מוצר כלשהו  הוא הכולל

מוגדר כפרופורציה של אותם צרכנים פוטנציאליים הרוכשים את המוצר, ומחושב  𝑡 -בתקופה ה 𝑗 -המוצר ה

𝑠𝑗𝑡 לפיכך על ידי = 𝑞𝑗𝑡/𝑀𝑡 עבור  𝑗 = 1,… , 𝐽𝑡.21 של המוצר החיצוני מוגדר על ידי שיעור המכירות :𝑠0𝑡 =

1 − ∑ 𝑠𝑗𝑡
𝐽𝑡
𝑗=1 .,ולמעשה תועלות  התועלת השיטתית מן המוצר החיצוני מנורמלת לאפס כפי שצוין לעיל

של הפוטנציאלי ו ככל שגודלנאמדות ביחס לגודל זה. לכן,  בענף הרלוונטי הצרכנים מן המוצרים האחרים

  אינו ידוע אלא נובע מהנחה, יש לבחון את רגישות תוצאות האמידה להנחה זו.הענף הרלוונטי 

(1994) Berry לעיל על מנת לפתח משוואת אמידה  והראה כיצד ניתן להשתמש בהנחות המודל שתואר

 :𝛽-ו 𝛼ליניארית עבור הפרמטרים 

(1) 𝑙𝑛(𝑠𝑗𝑡) − 𝑙𝑛 (𝑠0𝑡) = 𝑥𝑗𝑡𝛽 + 𝛼𝑝𝑗𝑡 + 𝜉𝑗𝑡 
 

כפי שהוא מתואר  Logit-שימוש במבנה ה .𝜉𝑗 פיתהתועלת הבלתי נצ משתנה תפקידה של במשוואת אמידה זו

 זאת, . לאור𝜓𝑖𝑗 ידואלית,בהאינדיהתועלת מוביל להשמטת  משוואת האמידה( במהלך פיתוח 1במשוואה )

אשר  (שוניםגיאוגרפיים או על פני שווקים )שינויים במשתנה התועלת הבלתי נצפית ממוצר מסוים על פני זמן 

המשתנה  משמשים כהפרעה אקראית. במשוואה ועל כן הם החלק הבלתי מוסברים, צרכנ לכלמשותפים 

לפיכך, התלוי בצד שמאל של משוואת האמידה ניתן לחישוב מן הנתונים על נתחי השוק האמפיריים. 

זמן הת וותקופ ,𝑗 ים השונים,מוצרהשל  התכונות מתקבלת רגרסיה שמספר התצפיות בה שווה למספר צירופי

 . 𝑡השונות, 

  

                                                      

למשל, יתכן כי יש מקום לבחון את ההשפעה של משתנים המודדים אינטראקציה בין מאפיינים שונים או סוגים שונים של  20
 השפעות עתיות.

שווה לפרופורציה האמפירית של צרכנים שרכשו את המוצר, כלומר  jתחת הנחות המודל מתקיים כי הסתברות הבחירה במוצר  21

𝑠𝑗𝑡מתקיים כי:   ,tבכל תקופה , jלחלק הנאמד של המוצר בשוק. באופן פורמלי עבור כל מוצר  = 𝜋𝑗𝑡  במשוואה כפי שהוא מופיע
(1). 
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 אנדוגניות 2.4

משתנה התועלת הבלתי נצפית לבין  𝑝𝑗𝑡באמידה היא המתאם בין המחיר ררתובעיה אקונומטרית המתע

)למשל עיצוב חדשני(, הפירמה  כונות אטרקטיביות של המוצרנתן תי: בה𝜉𝑗𝑡 הפרעה האקראיתהמשמש כ

ות יחודיות אשר מעלות הן את מחירו והן כך, יתכן שלמוצר מסוים יהיו תכונ תגבה מחיר גבוה יותר עבורו.

את הביקוש למוצר. החוקר, שאינו צופה בתכונות אלה, עשוי להסיק בטעות שמחיר גבוה יותר מגדיל את 

מספר משתני עזר אשר סביר כי יהיו ב להעזר על מנת להתמודד עם בעיה זו מציעה הספרותהביקוש למוצר. 

  22.מהמוצר( הבלתי נצפית )כלומר לא עם התועלת איתההפרעה האקרמתואמים עם המחיר אך לא עם 

(. Cost Shiftersמשתנים המשפיעים על עלות היצור ) נםעבור מחיר המוצר הי הטיפוסייםעזר המשתני 

גרור עליה צפויה לשכן עליה במחירי התשומות  ,מתואמים עם מחיר המוצרעל פי רוב משתנים אלו יהיו 

. משתנים כאלו עשויים לכלול באופן ישיר על העדפות הצרכנים יה להשפיעאך אינה צפו, במחיר המוצר הסופי

שכר עבודה. אפשרות נוספת היא איסוף נתוני או מדדים מקובלים כמו מחירי אנרגיה, חומרי גלם רלוונטיים 

אף עשוי לשמש  ההיצע צד שלנוסף על כך, כל משתנה אחר המכמת השפעות  23עלות מן החברות באופן ישיר.

 משתנה עזר אפקטיבי. כהוא 

תכונות הנצפות של המוצר המיוצר על ידי הפירמה, תכונות המוצרים הם המשתני עזר אפשריים נוספים 

בנוסף, ניתן להשתמש  24.האחרים המיוצרים על ידי הפירמה )במידה ויש כאלו( ותכונות מוצרי מתחרותיה

. משתנים כאלו צפויים שונותוצות בקב במספר המוצרים הנמכרים על ידי הפירמה ועל ידי מתחרותיה

של משתנים אלו נובע  נם, ולכן להיות מתואמים עם מחירו. חסרוהרלוונטילהשפיע על שולי הרווח של המוצר 

תכונות המוצרים אינן מתואמות עם המרכיבות את התועלת הנצפית מן הצורך להניח כי תכונות המוצרים 

, הנחה שעלולה להיות חזקה מדי 𝜉𝑗𝑡 פרעה האקראיתההמרכיבות את התועלת הבלתי נצפית המשמשת כ

חלב,  לניתוח שוק הממרחים מבוססיהרלוונטית בחירת משתני העזר תתואר בהמשך  בנסיבות מסוימות.

להשפיע  המשתני העזר בהם נעשה שימוש עשוי בחירתמכיוון ש לעיל.סוגי המשתנים שנידונו המתבססת על 

 .בחירה זות רגישות התוצאות המתקבלות לעל תוצאות האמידה יש לבחון א

 ומודלים מתקדמים יותר Logit-מגבלותיו של מודל ה 2.5

ת שמפיק צרכן האינדיבידואליהתועלת תלות בין ה-חולשתו העיקרית של המודל שתואר לעיל היא הנחת אי

ת והתועלבין ממוצרים שונים. הנחה סבירה יותר תאפשר מתאם שהוא מפיק  לתועלת ,𝜓𝑖𝑗, מסויםממוצר 

 𝑖שצרכן צפוי  ,הדומים זה לזה בתכונותיהם. בדוגמת שוק הרכבשל צרכן מסויים ממוצרים האינדיבידואליות 

תועלת גבוהה מן הממוצע בקרב אוכלוסיית  המשפחתיים הרכבים לכלגדולה ייחס בעל משפחה  הואש

-הנחת אי .לרכבי ספורט הממוצעייחס תועלת גבוהה מן  , חובב נהיגה אתגרית,הצרכנים, בעוד שצרכן אחר

מוצרים שונים מונעת מראש קיומם של דפוסי מתאם טבעיים מלתועלת התועלת ממוצר מסוים תלות בין ה

 כאלו. 

                                                      

  Berry. (1994) -ו ,.Berry, et al (1995)ראו למשל את עבודותיהם של  22
 עלויותיהן את להטות ינסו פירמות כי האפשרות זאת ובכלל, בעיות מספר לעורר עשויים פירמות ידי על המסופקים עלות נתוני 23

 אלא חשובה אינה המדוייקת העלות רמת, עזר כמשתני אלו בנתונים ושהשימ לצורך, זאת עם. (Baumol, 1996) מעלה כלפי
 .קטןלצורך כך הוא  בחברות שמקורם בנתונים משימוש החשש ולפיכך, למחיר העלויות בין המתאם

 בדוגמת הרכב, משתנה עזר שכזה עשוי להיות נפח המנוע הממוצע של המתחרים בקבוצה. 24
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המתעלמים מהעדפה תלות היא נטייתה לייצר דפוסי תחלופה ה-הבעיה המעשית העיקרית הנובעת מהנחת אי

 הצרכנים מבין נכבד חלק כי צפוי, מתייקר ספורט רכב כאשר. סיסטמית של הצרכן בנוגע לתכונות מסוימות

 הצרכנים מבין ניכר חלק כי להניח שיש מאחר, זאת. אחרים ספורט רכבי לרכוש יעברו אותו שיעזבו

 לכל ביחס גבוהים שלהם 𝜓𝑖𝑗 ערכי ולכן , למשל,אתגרית נהיגה חובבי הינם שהתייקר הרכב של המקוריים

בתועלות לעיל אינו מאפשר מתאם כזה  השהוצג במתכונתו כפי Logit-ה שמודלמאחר  .ספורטה רכבי

דפוס ברמת הצרכן הוא אינו מאפשר דפוסי תחלופה טבעיים שכאלו. תחת זאת, הוא מייצר  ותהאינדיבידואלי

יחס בבענף הרלוונטי כאשר מוצר נתון מתייקר, הצרכנים הנוטשים אותו מתחלקים בין יתר המוצרים  לפיו

ללא קשר למידת ה"דמיון" או ה"שוני" בין המוצר  ,בענף של מוצרים אלו שיעור המכירותל נאליופרופורצי

  הננטש והמוצר החלופי.

תלות ומייצרים, לפיכך, דפוסי תחלופה ה-הנחת אי כוללים אתשאינם מספר מודלים  יםצעוספרות מב

 Multinomial-ה מודל ואת Nested Logit (McFadden, 1978)-הסבירים יותר. בין אלו ניתן לציין את מודל 

Probit (Hausman & Wise, 1978).25 ההוא  בעבודה זושום האמפירי יהמודל שנבחר לצורך הי-Nested Logit ,

 הפשטות היחסית של אמידתו.  בשל האיזון שהוא מציע בין יכולתו לבטא דפוסי תחלופה סבירים לביןוזאת 

 Nested Logitמודל  2.5.1

הוצג בעבודתו לצורך אמידת הביקוש בשווקים מבודלים  ויישומו  Cardell (1997)בעבודתו של  הוצגמודל זה 

𝑗 צרכן ניצב מול קבוצת מוצריםנוסיף להניח כי הבמודל זה, . Berry (1994) של = 0,… , 𝐽  מייצג את  1כאשר

𝐽 . נחלק אתת המוצריםלקבוצ תהחיצוניהאפשרות  + 𝑔 -המוצרים ל 1 = 0,1, … , 𝐺 חופפות, שאינן קבוצות

 קבוצות אלומהתייחסות ל נובעשמו של המודל . 1היחיד בקבוצה ה"מוצר" א יה תהחיצוני אפשרותכאשר ה

כאלו העשויים להוות נועדו לקבץ יחדיו מוצרים הנתפסים על ידי החוקר כ שהן במובן "(nests)"נים" "ק  כ

 . זה לזה תחליפים קרובים יחסית

 כללי  ogitLNestedתיאור מודל  :1ר איו 

𝑗 -מן המוצר ה 𝑖-, נניח כי התועלת של הצרכן השנדון לעיל Logit בדומה למודל = 1,… , 𝐽 נתונה על ידי 

𝑢𝑖𝑗 = 𝛿𝑗 + 𝜓𝑖𝑗כאשר ,𝛿𝑗 ≡ 𝑥𝑗𝛽+𝛼𝑝𝑗+𝜉𝑗 " תועלת השיטתית" מן המוצר ההיא𝑗  ,המשותפת לכלל הצרכנים

מוצר זה. הזעזועים האינדיבידואלים מ 𝑖-התועלת של הצרכן באינדיבידואלי הזעזוע מייצג את ה 𝜓𝑖𝑗-ו

                                                      

 Random-מיוחד, אך במחיר של מורכבות לא מבוטלת בשיטת האמידה, הוא המודל המציע דפוסי תחלופה עשירים ב 25

Coefficient Logit  (1995)המוצג בעבודותיהם של Berry, et al., (1994) -ו .Berry   

 ענף הבדיקה

האפשרות  
 2קבוצה  החיצונית

 1מוצר  1מוצר  2מוצר 

 1קבוצה 

 5מוצר  4מוצר 

 1קבוצה 

 3מוצר 
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, אך המודל יאפשר להם להיות צות שונותקבולתועלת יוסיפו להיות בלתי תלויים עבור מוצרים המשתייכים ל

אפשר מהפשוט ו Logit-מודל זה על חסרונותיו של מודל המתגבר . באופן זה, נהנתו בוצהק בתוךמתואמים 

אל  יהיו מסוימת( משפחתיתממכונית למשל, ) ממוצר מסויםהמעברים דפוסי תחלופה טבעיים יותר: מרבית 

מתאם כזה  .(משפחתיותהמכוניות כוניות אחרות בקבוצת הלמשל, מ) קבוצה המוצרים המשתייכים לאות

 , באופן הבא: 𝑔 בוצההמשתייך לק 𝑗, עבור מוצר 𝜓𝑖𝑗 מתאפשר על ידי הגדרת הזעזוע האינדיבידואלי

(4) 𝜓𝑖𝑗 = 휁𝑖𝑔(𝜎) + (1 − 𝜎)휀𝑖𝑗 
 

 𝜓𝑖𝑗 למשתנה במשמעותו ומקבילוצרים בלתי תלוי על פני צרכנים ומהוא  휀𝑖𝑗המשתנה המקרי במשוואה זו 

יא זו ה 𝑔-ה בוצהמופיע בתועלת מכל אחד מהמוצרים הנכללים בק 휁𝑖𝑔 העובדה כי .הפשוט Logit-ה במודל

  26.בוצהשיוצרת מתאם בזעזועים בין מוצרים בתוך הק

בין מוצרים  𝜓𝑖𝑗ות תועלות האינדיבידואליומשקף את עצמת המתאם ב 2-ל 1מקבל ערכים בין  𝜎הפרמטר 

, מתקבל מתאם מלא 2-שואף ל 𝜎, ולפיכך, את עצמת התחליפיות ביניהם. כאשר קבוצה ההמשתייכים לאות

הוא  𝜎הפרמטר  27הפשוט. Logit-, אין מתאם והמודל שקול למודל ה1-בזעזועים אלו, וכאשר הוא שואף ל

 . 𝛽 -ו 𝛼 אחד מן הפרמטרים הנאמדים של המודל, לצידם של הפרמטרים

, קבוצה הבין מוצרים המשתייכים לאות עוצמת התחליפיותמלמדת אותנו על  מודלפרמטרים באמידת ה

 . הצרכניםעדפות התואמת את לקבוצות החלוקה ולפיכך על המידה בה 

הפשוט יותר ניתן לפתח משוואת אמידה לינארית עבור הפרמטרים של המודל ובכללם  Logit-בדומה למודל ה

 :𝜎 הפרמטר

(5) 𝑙𝑛(𝑠𝑗𝑡) − 𝑙𝑛(𝑠0𝑡) = 𝑥𝑗𝑡𝛽 + 𝛼𝑝𝑗𝑡 + 𝜎𝑙𝑛(𝑠𝑗𝑡|𝑔𝑡) + 𝜉𝑗𝑡 

לצורך אמידה תקינה של המודל נדרש משתנה עזר נוסף, מלבד משתנה העזר עבור המחיר, שכן נתח השוק 

צוין לעיל, תכונות אטרקטיביות אך כפי שהוא משתנה אנדוגני.  𝑠𝑗𝑡|𝑔𝑡 ת המוצאמקבוצהיחסי של המוצר 

וכתוצאה מכך בלתי נצפות של מוצר מסוים, כמו עיצוב חדשני, עשויות להוביל לביקוש גבוה יותר למוצר 

ולמחירים גבוהים יותר. עם זאת, חשוב לשים לב כי משתנה עזר  גדול יותר מתוך הקבוצה לשיעור מכירות

אך  ,𝑠𝑗𝑡|𝑔𝑡, מהקבוצההיחסי של המוצר  שיעור המכירותאשר מסביר את  צריך להיות כזה 𝑠𝑗𝑡|𝑔𝑡-רלוונטי ל

יקבע על סמך משתנה עזר שכזה בדרך כלל  .𝑠𝑗𝑡של המוצר מסך הצריכה בענף,  שיעור המכירותלא את 

, בדומה בקבוצה, כמו למשל מספר המוצרים ת המוצאבקבוצרמת התחרות השוררת פרמטרים שונים של 

 באנדוגניות. הדן 1.4תוארו בחלק ם אשר למשתני

  

                                                      

 𝜓𝑖𝑗הוא בעל התפלגות המבטיחה כי  휁𝑖𝑔המשתנה המקרי . Type I Extreme valueגות הוא בעל התפל 휀𝑖𝑗המשתנה המקרי   26

 המבטיחה זאת. 휁𝑖𝑔הוכיח את קיומה ויחידותה של התפלגות  Type I Extreme value. (Cardell (1997אף הוא בעל התפלגות 
 .שואף לאפס   ζigגם  לאפס שואף זה פרמטרובפרט, כאשר  σתלויה גם היא בפרמטר   ζigההתפלגות של  27
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 "(TLNL: "להלןTwo Level Nested Logit ) רמותבשתי  Nested Logitמודל  2.5.2

𝐽 לחלק את מאפשרת Nested Logit מודל טבעית של הרחבה + המוצרים ל"קנים" המשתייכים לשתי רמות,  1

 קבוצות, כמתואר בתרשים הבא:-יכלומר, לקבוצות ולתת

 כללי TLNLמודל : תיאור 4איור 

רכבים לייצג עשויה קבוצות , רמת החלוקה הראשונה לשלוש כלי רכבא וה ענף הבדיקהאם לדוגמה, 

חלוקה על פי לייצג  , עשויהקבוצות. רמת החלוקה השניה, לתתי משפחתיים, רכבי ספורט ורכבי מנהלים

 ןאינהראיות האיכותניות ש ככל. היברידיים-ם ולאירכבים היברידי על פיאו לחילופין  חסכוניות בדלק מידת

ניתן להשוות בין תוצאות  אפשריים מבנים מספר על אלא יחיד היררכי מבנה על מפורש באופן ותמצביע

  28נים על בסיס הכלים המתוארים בהמשך.והאמידה המתקבלות תחת המודלים הש

𝑔 לקבוצות על ידי רמת החלוקה הראשונהנתאר את  = 0,… , 𝐺משתייכות לקבוצה ההקבוצות ה-י, ואת תת-

𝑔 על ידי ℎ𝑔 = 1,… ,𝐻𝑔 . על ידיעדיין התועלת השיטתית מתוארת 𝛿𝑗 ≡ 𝑥𝑗𝛽+𝛼𝑝𝑗+𝜉𝑗 ואילו הזעזוע ,

 על ידי: כעת האינדיבידואלי נתון 

(3) 𝜓𝑖𝑗 = 휁𝑖𝑔 + (1 − 𝜎𝑔)휁𝑖ℎ𝑔 + (1 − 𝜎𝑔) (1 − 𝜎ℎ𝑔) 휀𝑖𝑗 

1ן, לאורך מסמך זה נעשה שימוש בזהות הבאה:  כמו כ − 휂 ≡ (1 − 𝜎𝑔) (1 − 𝜎ℎ𝑔). 

מורכב כעת האינדיבידואלי זעזוע , הNested Logit-מודל ה שבבסיסעל פי אותו הגיון כפי שניתן לראות, 

 𝑖צרכן של  לתועלת זעזוע הוא, 휁𝑖𝑔משלושה חלקים המשקפים את מבנה קבוצות המוצרים. החלק הראשון, 

, הוא זעזוע המשותף לכלל המוצרים 휁𝑖ℎ𝑔. החלק השני, 𝑔כלל המוצרים החוסים תחת קבוצה המשותף ל

והוא  מוסיף להיות מוגדר באופן זהה להגדרתו במודלים הקודמים 휀𝑖𝑗. לבסוף, ℎ𝑔הקבוצה -השייכים לתת

 29.בלתי תלוי על פני צרכנים ומוצרים

                                                      

מקום לבחון את  , ככל שישנה אפשרות סבירה שהמשתנה המשני, לדוגמא האם הרכב היברידי, הוא הראשי בחשיבותו, ישלמשל 28
כל  כלומר קודם מחלק את הרכבים להיברידיים או לא, ואחר כך בתוך –תוצאות האמידה במבנה היררכי המחליף בין שתי הרמות 

 משפחתי, ספורט, מנהלים. –קבוצה לפי סוגי הרכב 
29 휀𝑖𝑗  מוסיף להתפלגType-I Extreme Value כמו כן, המשתנים המקריים .휁𝑖𝑔 ו-휁𝑖ℎ𝑔  הם בעלי התפלגות המבטיחה כי𝜓𝑖𝑗 

 휁𝑖ℎ𝑔-ו 휁𝑖𝑔חידותן של התפלגויות הוכיח את קיומן וי Type I Extreme value .Cardell (1997)אף הוא בעל התפלגות 
 המבטיחות זאת.

 ענף הבדיקה

האפשרות  
 2קבוצה  החיצונית

 א2קבוצה -תת

 1מוצר  2מוצר 

 ב2קבוצה -תת

... 

 1קבוצה 

 א1קבוצה -תת

... 

 ב1קבוצה -תת

 4מוצר  1מוצר 

 ג1קבוצה -תת

 5מוצר 

 1קבוצה 

 א1קבוצה  -תת

... 
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שוכן קבוצה ובתוך קבוצה )בהתאמה( וערכם -בתוך תתהמתאם מודדים את עוצמת  𝜎𝑔-ו 𝜎ℎ𝑔הפרמטרים 

( הם תחליפים הקבוצה-)או תתהקבוצה המוצרים בתוך , 2-ככל שערכים אלו קרובים יותר ל. (0,1]טווח ב

של  ניתן לבטל את קיבוצםתלמד כי  1לערך הללו פרמטרים כל אחד משני השל  וקרבתקרובים יותר. 

 , כךקבוצה(-)קבוצה או תת כפי שהוגדרו על ידי החוקרבאותה רמה שאליה מתייחס הפרמטר המוצרים 

בן שתי מודל ה .רגיל Logitהמודל יהפוך למעשה למודל שבמקרה וערכי שני הפרמטרים קרובים לאפס 

-וח ומודל ההשט Logit-מודל ה :שתי הגרסאות הפשוטות יותרהרמות, אם כן, מכיל כמקרים פרטיים את 

Nested Logit .30בעל רמה אחת  

של על ידי הנתונים הרי שניתן לראות בכך שלילה  (0,1]חורגים מן הטווח  𝜎𝑔או 𝜎ℎ𝑔יש להדגיש כי ככל שערכי 

 .  שהוצעה בתחילה החלוקה לקבוצות

בפרט, המודל . 𝜎𝑔-ו 𝛼 ,𝛽 ,휂ניתן לפתח משוואת אמידה עבור הפרמטרים  ,לעילנזכרו ים שבדומה למודל

  31מאפשר לפתור ולקבל ביטוי עבור התועלת השיטתית:

(2) 𝛿𝑗 = 𝑙𝑛(𝑠𝑗 𝑠0⁄ ) − 휂𝑙𝑛 (𝑠𝑗|ℎ𝑔) − 𝜎𝑔𝑙𝑛(𝑠ℎ|𝑔) 

 שיעור המכירותו ℎ𝑔קבוצה -מתוך כלל מכירות תת 𝑗 היחסי של מוצר שיעור המכירותהם  𝑠ℎ|𝑔-ו 𝑠𝑗|ℎ𝑔כאשר 

, שיטתיתהמהצבת התועלת , בהתאמה. הקבוצהמתוך כלל מכירות  ℎ𝑔קבוצה -היחסי של כלל מכירות תת

 :והחזרת אינדקס הזמן, מתקבלת משוואת האמידה

(4) 𝑙𝑛(𝑠𝑗𝑡) − 𝑙𝑛(𝑠0𝑡) = 𝛽𝑥𝑗𝑡 + 𝛼𝑝𝑗𝑡 + 휂𝑙𝑛 (𝑠𝑗𝑡|ℎ𝑔𝑡) + 𝜎𝑔𝑙𝑛(𝑠ℎ𝑡|𝑔𝑡) + 𝜉𝑗𝑡 

-ו 𝑠𝑗|ℎ𝑔 היחסיים שיעורי המכירותשלושה משתנים אנדוגניים )המחיר וים לב כי במשוואת אמידה זו יש לש

𝑠ℎ|𝑔 )לעומת משתנה אנדוגני יחיד )מחיר( במודל ה-Logit המחיר ו( הפשוט ושני משתנים אנדוגניים-𝑠𝑗𝑡|𝑔𝑡 )

ככל שמבנה העץ עשיר יותר וכולל חלוקה למספר גבוה יותר  ,כלומררמה אחת. בעל  Nested Logit-במודל ה

משתני העזר היחסיים.  שיעורי המכירותמשתני עזר נוספים אשר יסבירו את יש צורך ב ,של רמות היררכיות

בעל רמה אחת וגם עבור מודל עבור הרגיל רלוונטיים על פי הספרות גם  Logit-ינו בהקשר של מודל הוצאשר 

 בפועלנבחרו בהרחבה אילו משתני עזר יפורט  בחלק השלישי בעבודה זו .כאן גצורמות שההשתי על המודל ב

 . החלב על בסיסהממרחים  בענףיישום המודל בניתוח בדוגמה של 

ובפרק שבו מודגמת קבוצות התחליפים בפרק הבא הדן ביישום מבחן המונופול ההיפותטי לצורך הגדרת 

 (. TLNLאמפירי נניח כי מודל האמידה הוא בעל שתי רמות )המתודולוגיה באופן 

  

                                                      

𝜎ℎ𝑔כאשר  30 = 𝜓𝑖𝑗( הופכת להיות: 3משוואה ) 0 = 휁𝑖𝑔 + (1 − 𝜎𝑔) (휁𝑖ℎ𝑔 + 휀𝑖𝑗)( שכן לא ניתן 4, ולמעשה שקולה למשוואה )

 .휁𝑖ℎ𝑔-ו 휀𝑖𝑗להבחין בין 
 של משוואת האמידה מופיע בנספח א'.פיתוח מתמטי מלא  31
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 יישום מבחן המונופול ההיפותטיאופן  .3

באמצעות מבחן המונופול ההיפותטי חותרת  קבוצות תחליפים, , במציאתכאמורהמתבטאת , הגדרת שווקים

אחד או יותר  של מחירולאיתור קבוצת המוצרים הקטנה ביותר אשר ספק יחיד השולט בה יכול להעלות את 

 . וכך להגדיל את רווחיוממוצרי הקבוצה בשיעור קטן אך משמעותי ולאורך זמן 

על ידי  ,קבוצת תחליפים מבחן המונופול ההיפותטי מיושם עבור מוצר נבחן שסביבו החוקר מחפש להגדיר

חס בי בחינה האם העלאת מחירו של המוצר הנבחן תגדיל את רווחי פירמה השולטת באספקת מוצר זה

הרווח ממוצר מסוים הוא מכפלה של שיעור נציין כי  32לרווחיו ברמת המחירים המקורית הנצפית בשוק.

. באם התשובה הרווחיות של המוצר והיקף המכירות של המוצר )לפני או אחרי העלאת המחיר, על פי העניין(

קבוצת התחליפים לות המתקבלת שלילית, כלומר העלאת המחיר לא הגדילה את רווחי הספק, יתווסף לגבו

המוצר שהוא התחליף הקרוב ביותר למוצר הנדון, מתוך הנחה כי מעבר של צרכנים לצריכת מוצרים אחרים 

היתה, בראש ובראשונה, לתחליף הקרוב ביותר של המוצר. בשלב השני, ייבחן שוב האם הספק יוכל להגדיל 

ולט בשני המוצרים, קרי המוצר הנבחן את רווחיו באם יעלה את מחירו של המוצר הנבחן כעת משהוא ש

 והתחליף שהתווסף אליו. 

נקבע על ידי מדד הבוחן את מידת התחליפיות בין המוצר הנבחן קבוצת התחליפים סדר הוספת המוצרים ל

למוצרים האחרים. המבחן נעצר בשלב שבו העלאת המחיר של המוצר הנבחן מגדילה לראשונה את רווחיו של 

קבוצת המוצרים הקטנה ביותר אשר לו היתה שבשליטתו. מוצרים אלו מהווים את הספק מכלל המוצרים 

תהליך כדאית עבור אותו ספק. הנבחן למוצר ההעלאת מחירו של הייתה הופכת את נשלטת על ידי ספק יחיד, 

 זה כולל שלוש סוגיות עיקריות, אותן נתאר בהרחבה בפרק זה:

 ות העלאת מחיר במוצר הנבחן.אמידת השינוי בנתחי השוק של המוצרים בעקב 

 .אמידת מידת התחליפיות בין המוצרים השונים וקביעת סדר התחליפיות ביחס למוצר הנבחן 

 .קביעת שיעור הרווחיות בכל מוצר 

החוקר בעת הפעלת מבחן עומדים בפני הקשיים יישומיים שני תעמק בסוגיות האמורות, יש להזכיר בטרם נ

ולבחון את התנהגות  המבחן בואנו ליישם אתבראשית, ישום מלכתחילה. המונופול ההיפותטי, המאתגר לי

שימוש במחירים הנצפים בפועל עשוי שיווי משקל בשוק, הנתן ב, הצרכנים עם העלאת מחיר המוצר הנבחן

התחליפיות בהשוואה לתוצאות שהיו מתקבלות לו נמדדה  לתוצאות מוטותבנסיבות מסויימות,  ,להוביל

מבחן  יישוםאחת הביקורות כנגד תחרות משוכללת. בתנאי  בשיווי משקלו שוררים שהיים רביחס למחי

", מתייחסת The Cellophane Fallacy"-, הידועה גם כנצפיםמחירים התוך שימוש בהמונופול ההיפותטי 

להוביל להגדרת שוק  ש בכךי , שכןתחרותית-שוררת רמת מחירים עלכאשר שביישום המבחן לבעייתיות 

העובדה שמוצר אחד נחזה כקרוב לשני אינה משקפת את היותם תחליפים אפשר שבנסיבות אלו,  .רחבה מדי

נוספת במחירו תוביל את  העלאה, כך שמופעל כוח שוקכבר עובדה שבאחד מהם ב מקורה, אלא קרובים

 בתנאי תחרותדומה בעקבות העלאת מחיר הצרכן לרכוש מוצר אחר תחתיו, הגם שלא כך היה נוהג 

 .לתמשוכל

                                                      

32 (1111) Katz & Shapiro,  רווחי המונופול ההיפותטי צפויים לעלות, להגיע  אשר הולכות וגדלות ת מחירוהעלאציינו כי עבור
לנקוט בכלל אצבע לפיו במידה ושיעור העלאת מחיר של   Katz & Shapiro. על כן ממליצים למקסימום ולאחר מכן לרדת חזרה

 .5%לפחות  הואמבטיח שרווחי המונופול לא ירדו, הרי ששיעור העלאת המחיר שממקסם את רווחי המונופול  21%
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מכיוון שהיינו מצפים שפירמה השולטת על מוצר במונופול תקבע את המחיר מלכתחילה באופן אשר  ,שנית

כך שהעלאת מחיר של המוצר הנבחן נמצאית ממקסם את רווחיה, קיים קושי להסביר תוצאה המצביעה על 

 יכך, תוצאה שכזו, ושפירושה תחת המבחן היא הגדרת שוק צרה הכוללת את המוצר הנבחן בלבד. לפכדאית

 .4התייחסות למקרי קצה אלו מובאת בפרק  . בתוצאות המודל עלולה להתפרש כמצביעה על חוסר עקביות

 בנתחי השוקהשינוי אמידת  3.1

כאמור יש לחשב מסוים לצורך חישוב השינוי ברווחיות ממכירת מוצרים כתוצאה מהעלאת מחירו של מוצר 

היא  את שיעור מעבר הצרכנים בין מוצרים למצוארך המקובלת הדאת שיעור מעבר הצרכנים בין המוצרים. 

הגמישויות ניתן לחשב את  ,שתואר לעיל TLNL-מודל התחת הנחות מטריצת הגמישויות הצולבות.  חישוב

כן שימוש ו ,לעילשתוארה ( 4)אמדו במשוואה נאשר  ,𝜎𝑔-ו 𝛼 ,휂שימוש בפרמטרים תוך  צולבותהעצמיות וה

 . הנאספים על ידי החוקר אשר ידועים מתוך הנתונים ,𝑠𝑗-ו 𝑠𝑗|ℎ𝑔 ,𝑠𝑗|𝑔בנתחי השוק 

מאפשרים  ,𝑋𝑗𝑘-בהמסומנים , האת המטריצה כולה ניתן לתאר בעזרת משוואה יחידה כאשר משתני דמ

ובין  המוצא קבוצה, בתוך ת המוצאקבוצ-הגמישות הצולבת בתוך תת ;להבחין בין ערכי הגמישות העצמית

 33,34 :מוצא שונות קבוצות

(2) 
𝜕𝑞𝑘
𝜕𝑝𝑗

𝑝𝑗

𝑞𝑘
=
𝛼𝑝𝑗

1 − 휂
(𝑋𝑗𝑘

1 − 𝜎ℎ𝑔 ∙ 𝑠𝑗|ℎ𝑔 ∙ 𝑋𝑗𝑘
2 − 𝜎𝑔 (1 − 𝜎ℎ𝑔) ∙ 𝑠𝑗|𝑔 ∙ 𝑋𝑗𝑘

3 − (1 − 휂) ∙ 𝑠𝑗) 

𝑋𝑗𝑘 במקרה הבסיסי בו
1 = 𝑋𝑗𝑘

2 = 𝑋𝑗𝑘
3 = המשוואה לעיל מתארת את הגמישות הצולבת בין שני מוצרים  0

,𝑗)קבוצה . המקרה בו שני מוצרים שייכים לאותה ת מוצאקבוצשאינם שייכים לאותה  𝑘 ∈ 𝑔)  אבל לא

𝑋𝑗𝑘מיוצג על ידי לאותה תת קבוצה 
1 = 𝑋𝑗𝑘

2 = 𝑋𝑗𝑘 -ו 0
3 = קבוצה -שני המוצרים שייכים לאותה תתאם . 1

(𝑗, 𝑘 ∈ ℎ𝑔)  אזי𝑋𝑗𝑘
1 = 𝑋𝑗𝑘-ו 0

2 = 𝑋𝑗𝑘
3 = 𝑋𝑗𝑘. הגמישות העצמית נתונה במקרה בו 1

1 = 𝑋𝑗𝑘
2 = 𝑋𝑗𝑘

3 = 1. 

על ידי שימוש בנוסחאות  ,לחשב ותמאפשר TLNL-מודל הכפי שניתן לראות מהנוסחה, תוצאות אמידת 

רמת מזערי ביחס להנובעת משינוי מחיר  מוצריםבין כל זוג  הנקודתיתאת הגמישות הצולבת סגורות, 

ניתן ללמוד על , גם מבלי לחשב את הגמישויותכי הנוסחה, עוד ניתן לראות מ המחירים הנצפית בנתונים.

קבוצה, יחס -זוג מוצרים בעלי נתחי שוק דומים השייכים לאותה תת בהינתןהיחס בין גמישויות. לדוגמא, 

שיר על ידי המחירים. כלומר, במידה ומחירו של מוצר מסוים גבוה פי שניים נקבע באופן יביניהם הגמישויות 

 ממחירו של מוצר אחר, הרי שגם גמישויות הביקוש )עצמית וצולבות( תהיינה גבוהות פי שתיים. 

ועל כן שימוש בגמישות  ,21%-5%עם זאת, יש לזכור כי מבחן המונופול ההיפותטי בוחן העלאת מחיר של 

גמישות הביקוש הנקודתית היא למעשה ערך הגבול של גמישות . ואף עשוי ליצור הטיה מתאים אינו נקודתית

הביקוש הקשתית, המודדת את אחוז השינוי בכמות ביחס לאחוז השינוי במחיר, כאשר אחוז השינוי במחיר 

את וד אנו נדרשים לאמ על הביקוששאינה נקודתית לשם אמידת השפעות העלאת מחיר , שואף לאפס. לפיכך

 . 21%-5%של הנובעת מעליית מחיר  הקשתית הגמישות

                                                      

המתייחסים לתכונות הנצפות השונות של המוצרים באים לידי ביטוי במשוואה זו באופן  𝛽הפרמטרים המרכיבים את הוקטור  33
 (. 1עקיף דרך נתחי השוק כפי שנובע ממשוואה )

בעל רמה היררכית  Nested Logitתמטי מלא של מטריצת הגמישויות מובא בנספח ב'. התאמה של משוואה זו למודל פיתוח מ 34
 .4.1.1ק אחת מובאת בחל
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. המודל מאפשר לחשב את נתחי השוק החזויים לכל את הגמישות הקשתית ניתן לאמוד באמצעות סימולציה

עבור המוצר  %𝑥להציב עליית מחיר בשיעור ניתן בהינתן כל ווקטור מחירים עבור כלל המוצרים. בפרט, מוצר 

מחירים הנצפים עבור כל שאר המוצרים. בהינתן מחירים אלו ניתן לחשב את התועלת , ולהציב את ההנבחן

  .מכל מוצר ומוצר 𝛿𝑗השיטתית 

𝛿𝑗 נתונה על ידי: %𝑥אשר מחירו עלה בשיעור  𝑗התועלת השיטתית מן המוצר  = 𝛽𝑥𝑗 + 𝛼 ∙ (1 + 𝑥)𝑝𝑗 + 𝜉𝑗, 

כפי שנאמדה במקור. בהינתן תועלות שיטתיות אלו ינה עבוהתועלת השיטתית מכל שאר המוצרים נותרת 

תוך שימוש בנוסחת נתח השוק במוצר הנבחן ניתן לחזות את נתח השוק של כל מוצר בעקבות עליית המחיר 

 TLNL:35-הנובעת ממודל ה

(21) 𝑠𝑗 = 𝑒
𝛿𝑗 (1−𝜂)⁄ ∙ 𝐷ℎ

−𝜎ℎ ∙ 𝐷𝑔
−𝜎𝑔 ∙ 𝐷−1 

  36.מבחן המונופול ההיפותטי ביישום הקשיים מתמודד עם מרבית באופן זהציה ביצוע סימולכמו כן, 

 תחליפיות וקביעת סדר האמידת  3.2

-על פי מבחן המונופול ההיפותטי, היא במוצר מסוים המסופק עלקבוצת התחליפים נקודת המוצא בקביעת 

קבוצת רחיב את הגדרת ידי ספק הנחזה כבעל מונופולין. על בסיס נקודת מוצא זו, נבחנת האפשרות לה

תוך בחינת קיומם של מוצרים תחליפים, שהם קרובים דיים למוצר הנבחן, שאליהם עשויים התחליפים 

רווחית עבור כזו שאינה להפוך את העלאת המחיר הנבחנת להצרכנים לעבור עקב העלאת המחיר, ובכך 

על פי רמת נעשית נבחן למוצר ה למוצרים נוספים מעברקבוצת התחליפים הרחבת הגדרת  .הפירמה

 החל מהתחליף הקרוב ביותר ועד לרחוק ביותר.  ,מוצר הנבחןבין ההמוצרים השונים לבין התחליפיות 

הגמישויות הנובעות על פי הגמישות הצולבת.  רובלאומדים את רמת התחליפיות בין כל צמד מוצרים 

רכים של גמישויות צולבות המתארים ה עלמעשה שלוש םמאופיינות בכך שביחס לכל מוצר ישנ (2משוואה )מ

; ת המוצאקבוצ-גמישות צולבת ביחס למוצרים בתת - יות הצולבות ביחס לשאר המוצריםוכלל הגמישאת 

הקבוצה; וגמישות ביחס למוצרים מחוץ -שאינם בתתגמישות צולבת ביחס למוצרים בקבוצת המוצא 

 . לקבוצת המוצא

השימוש בגמישויות הצולבות על רמת תחליפיות גבוהה יותר, מכיוון שגמישות צולבת גבוהה יותר מעידה 

יכלול קודם כל  הנבחןשל המוצר קבוצת התחליפים ל המוצרים הוספת סדר כי קובע( 2הנובעות ממשוואה )

קבוצה של המוצר הנבחן, לאחר מכן יופיעו שאר מוצרי הקבוצה ולבסוף -מוצרים השייכים לאותה תת

 .אחרותמוצרים מקבוצות 

של המוצר קבוצת התחליפים שימוש בגמישויות הצולבות בכדי לקבוע את סדר הוספת המוצרים לאת, עם ז

 במצבים של שוויון בגמישויות הצולבות.  מספק פתרון הכרעה בדבר סדר הוספת המוצרים ואינ הנבחן

 עלהנקבע  המוצרים הוספתשימוש בסדר  לעשותיש חלף שימוש בגמישויות הצולבות, סבורים כי  אנולפיכך, 

בנגזרת  שימוש. עד לנמוכה ביותרהחלקית הגבוהה ביותר ביחס למוצר  מהנגזרת – החלקיות הנגזרות ידי

                                                      

. התאמה של משוואה זו למודל D-לפירוט מלא על פיתוח הנוסחה ראה נספח א', שם גם מוגדרים במדויק הביטויים המסומנים ב 35
Nested Logit 4.1.1כית אחת מובאת בחלק בעל רמה הירר. 

מחושבים באופן נקודתי, השימוש  𝜎𝑔-ו 𝛼 ,휂הפרמטרים מלבד סוגיית הגמישות הקשתית אשר נפתרת באופן חלקי שכן ערכי  36
בסימולציה מאפשר לנו להתגבר על שתי נקודות עיקריות המוזכרות בספרות: ראשית הסימולציה משתמשת באופן ישיר בנתחי 

 Scheffman (2003), על שלל הנחותיה. ראו למשל את עבודתם של ימוש במשוואת לרנרבים באופן המייתר את השהשוק המחוש

& Simons, . (2008)שנית, הסימולציה, כמקובל בספרות, עושה שימוש בגישתם של Dajlord, et al., אופן חישוב ערכי ה לגבי-
Critical Loss וה-Actual Loss. 
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באופן זה משמעו שסדר הוספת המוצרים נקבע על ידי קצב השינוי הגבוה ביותר )ולא על ידי השינוי  החלקית

יר במוצר הנבחן שהיא קטנה באחוזים הגבוה ביותר( בכמות הנצרכת מאותו מוצר בהינתן עליית מח

נסביר בקצרה את דפוסי התחלופה הנובעים  37,38המוצר.אבסולוטית )לדוגמא באגורות( ולא כאחוז ממחיר 

, כאשר המוצרים מחולקים בהתאם למבנה ההיררכי הבא באמצעות דוגמא בה משימוש זה בנגזרת החלקית

 39:של כל מוצר בעוגת המכירות מצוין לידוהכמותי חלקו 

 

 עם נתחי שוקכללי  TLNL: תיאור מודל 5ור אי

יודגם כיצד דפוסי התחלופה מושפעים מערכי המקדמים הנאמדים תוך בראשון  .נבחן שני מקרים נפרדים

; במקרה של מוצר מסוים בהינתן ערכים נאמדים שוניםקבוצת התחליפים השוואת סדר הוספת המוצרים ל

של מוצרים השייכים  קבוצת התחליפיםסדר הוספת המוצרים ל יודגם כי בהינתן ערכי מקדמים נתונים,השני 

 קבוצה לא חייב להיות דומה.-לאותה תת

 השפעת מקדמים על דפוסי תחלופה  3.2.1

בכדי לבחון כיצד דפוסי התחלופה מושפעים מערכי המקדמים הנאמדים נניח כי ערך המתאם בתוך קבוצה 

באופן אשר יוצר ארבעה ( 1.2או נמוך )ערך לדוגמא, ( 1.2קבוצה יכול להיות גבוה )ערך לדוגמא, -ובתוך תת

 מקרים אפשריים, כפי שמתואר בטבלה הבאה:

 (𝝈𝒈) מתאם בתוך קבוצה 
מתאם בתוך 

 קבוצה-תת

(𝝈𝒉𝒈) 

 (1.1נמוך ) (1.5גבוה )  

 (1.5גבוה )
 Iתרחיש 

휂 = 0.99 

 IIIתרחיש 

휂 = 0.91 

 (1.1נמוך )
 IIתרחיש 

휂 = 0.91 

 IVתרחיש 

휂 = 0.19 

  

                                                      

𝑞𝑘��אשר משנים את מחירו יש לחשב את הנגזרת החלקית,  𝑗בפועל, עבור כל מוצר נבחן  37 𝜕𝑝𝑗⁄ ביחס לכל אחד מהמוצרים ,
 האחרים. 

וש בסדר הוספת מוצרים על פי על מנת לבדוק את מידת הרגישות של קבוצת התחליפים לאופן הוספת המוצרים, נעשה שימ 38
הנגזרת החלקית כאשר זו מוכפלת ברווחיות המוצר אשר שוקלים להוסיפו, מתוך מטרה לייצר את קבוצת התחליפים המצומצמת 
ביותר האפשרית מבחינת מספר המוצרים הנכללים בה. במקרה הנבחן, לא נמצא הבדל מהותי בקבוצות התחליפים ביחס למודל. 

רגישות לכלל ההחלטה נובע מערכי הפרמטרים הנאמדים ושיעורי הרווחיות של המוצרים השונים במדגם אך אינו נדגיש כי חוסר ה
 מאפיין כללי של המודל.

 האפשרות החיצונית הושמטה מתרשים זה לצורך נוחות הצגה בלבד. 39

 ענף הבדיקה

 2קבוצת מוצא  

 א2קבוצת מוצא -תת

 2מוצר 
(5%) 

 1מוצר 
(4%) 

 1מוצר 
(22%) 

 ב2קבוצת מוצא -תת

 4מוצר 
(23%) 

 5מוצר 
(11%) 

 1קבוצת מוצא  

 א1קבוצת מוצא -תת

 3מוצר 
(11%) 

 2מוצר 
(21%) 
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 הרלוונטיים ניתן לחשב את שלוש הגמישויות עבור כל מוצר. לשםהקפי המכירות ל( ו2בהתאם למשוואה )

 40בלבד: 2למוצר בטבלה זו הפשטות, נתייחס 

 IVתרחיש  IIIתרחיש  IIתרחיש  Iתרחיש  1מוצר 
 1.145 1.24 2.11 22.55 ת מוצאקבוצ-גמישות בתוך תת

 1.13 1.13 1.4 1.4 קבוצה שונה(-)תת ת מוצאגמישות בתוך קבוצ
 1.15 1.15 1.15 1.15 41מוצא גמישות בין קבוצות

קבוצת לבמעבר בין שימוש בגמישויות הצולבות לנגזרות החלקיות לצורך קביעת סדר הוספת המוצרים 

רו שמחי) המוצר אליו עוברים של המוצר הנבחן יש להכפיל את הגמישות הצולבת בסך הכמות שלהתחליפים 

 משותפת וזההולחלק במחירו של המוצר הנבחן. מכיוון שהחלוקה במחירו של המוצר הנבחן  (נשאר קבוע

הרי שככל שקיים  ,של המוצר הנבחןקבוצת התחליפים בגודלה ביחס לכל המוצרים המועמדים להיות חלק מ

 יתרה השונים.רים פער בין שתי השיטות, הוא נובע אך ורק מפערים בהיקפי המכירות הכמותיים של המוצ

 לאותה השייכים דומים מכירות שיעור בעלי מוצרים זוגבהינתן  כי גוררת הנבחן המוצר במחיר החלוקה, מכך

כלשהו ביחס לכל אחד משני המוצרים הללו תהיינה  שלישי הנגזרות החלקיות של מוצר ,ת מוצאקבוצ-תת

  .זהות

קבוצת לההוספה קובע את סדר צמד מוצרים  בין כל המכירות שיעורבכדי להדגים את האופן בו יחס 

 :של המוצר הנבחן נגדיר שני יחסי גמישויותהתחליפים 

   "כמו המוצר  ת מוצאקבוצ-יחס הגמישויות הצולבות בין מוצרים השייכים לאותה תת -"יחס פנימי

 .באותה הקבוצה שונה ת מוצאקבוצ-הנבחן לבין מוצרים מתת

   "אך מתתשל המוצר הנבחן ) ת מוצאין מוצרים מאותה קבוציחס הגמישויות ב -"יחס חיצוני-

 אחרות.מוצא לבין מוצרים מקבוצות  (קבוצה שונה

ידורג כתחליף קרוב יותר  ,קבוצה-של המוצר הנבחן, אך לא לאותה תת ת המוצאבכדי שמוצר השייך לקבוצ

 שיעוריבין יחס הם כי של המוצר הנבחן, חייב להתקיי מוצאהת קבוצ-למוצר הנבחן מאשר מוצר השייך לתת

שונה מזו של  ת מוצאגבוה מהיחס הפנימי. באותו אופן, בכדי שמוצר השייך לקבוצ יהיה הםשל המכירות

של המוצר הנבחן  ת המוצאהמוצר הנבחן ידורג כתחליף קרוב יותר למוצר הנבחן מאשר מוצר השייך לקבוצ

  42ביניהם גבוה מהיחס החיצוני. ירותהמכ שיעוריקבוצה(, חייב להתקיים כי יחס -)אך לא מאותה תת

, ונבחן את סדר הופעתם של שלושה יהיה המוצר הנבחן 2נמחיש מסקנה זו באמצעות דוגמה בה מוצר 

, השייך לאותה 5; מוצר ת מוצאקבוצ-, השייך לאותה תת1: מוצר 2של מוצר קבוצת התחליפים מוצרים ב

  אחרת.  ת מוצאקבוצהשייך ל 3קבוצה שונה(; ומוצר -)אך מתת ת מוצאקבוצ

 :2הנאמדים ביחס למוצר  חיצוניהיחס הפנימי והיחס האת  ראשית, נחשב

 IVתרחיש  IIIתרחיש  IIתרחיש  Iתרחיש  
יחס  

 פנימי
יחס 
 חיצוני

יחס 
 פנימי

יחס 
 חיצוני

יחס 
 פנימי

יחס 
 חיצוני

יחס 
 פנימי

יחס 
 חיצוני

 2.1 2.41 2.1 15.32 23.11 2.12 23.11 14.44 1מוצר 

 

                                                      

𝛼לצורך פשטות החישוב נניח כי  40 ∙ 𝑝1 = ן דומה. בהמשך יודגם כי יחס הגמישויות . הנחה זו משפיעה על כלל הגמישויות באופ1−
 הוא המשפיע על קביעת סדר הוספת המוצרים ולכן הנחה זו אינה משפיעה באופן איכותי על התוצאות.

 ועל כן זהה בין כל התרחישים.휂 -( ערך זה נובע מנתח השוק ומחירו של המוצר הנבחן, אינו תלוי ב2על פי משוואה ) 41
-, לא יתכן כי מוצר השייך לקבוצה של המוצר הנבחן אך לא לאותה תת2-וגם היחס החיצוני גבוהים מ מכיוון שגם היחס הפנימי 42

קבוצה בעל נתח שוק גבוה יותר. כך גם ביחס למקרה שבו נבחן מוצר שאינו שייך לקבוצה של -קבוצה ידורג לפני מוצר מאותה תת
  המוצר הנבחן לעומת מוצר השייך לה ובעל נתח שוק גבוה יותר.
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 מטריצה הבאה:בין כל צמד מוצרים ב המכירות שיעורי, נתאר את יחס שנית

  2מוצר  5מוצר  6מוצר 
 2מוצר  2 1.5 1.25
 5מוצר  - 2 2.5
 6מוצר  - - 2

, על אף 2של מוצר קבוצת התחליפים ב 5יופיע לפני מוצר  3בהתאם לעקרון אשר הותווה לעיל, מוצר 

עולה על היחס החיצוני. ניתן  (2.5) המכירות שיעוריבמידה ויחס  אחרת, מוצאלקבוצת הראשונית השתייכותו 

, אך לא בתרחישים (נמוך ות המוצאבתוך קבוצ המתאם)שבהם  IV-ו IIIלראות שמצב זה מתקיים בתרחישים 

I ו-II  1, על אף שמוצר 1יופיע לפני מוצר  5באותו אופן, מוצר  .(גבוה מוצאהות הקבוצ בתוך המתאם)שבהם 

עולה על היחס ( 1.5)במידה ויחס נתחי השוק בין שני המוצרים  ,2כמו מוצר  ת מוצאיך לאותה תת קבוצשי

ות )בהם המתאם בתוך תת קבוצ בלבד IV-ו IIהפנימי. כפי שעולה מן הטבלאות, מצב זה מתקיים בתרחישים 

בין  המכירותשיעורי ס במידה ויח 1יופיע לפני מוצר  3. לשם השלמת התמונה נציין כי מוצר נמוך( מוצאה

מצב זה מתקיים אך ורק  43עולה על מכפלתם של היחס הפנימי והיחס החיצוני.( 1.25)השני המוצרים 

. בהתאם נמוך מוצאהות נמוך וגם המתאם בתוך קבוצ מוצאהות שבו גם המתאם בתוך תת קבוצ IVבתרחיש 

של קבוצת התחליפים ל 3-ו 1,5ם המוצרילמתודולוגיית חישוב זו, הטבלה הבאה מתארת את סדר הוספת 

 :2מוצר 

 IVתרחיש  IIIתרחיש  IIתרחיש  Iתרחיש  
 3מוצר  1מוצר  5מוצר  1מוצר  דירוג ראשון

 5מוצר  3מוצר  1מוצר  5מוצר  דירוג שני

 1מוצר  5מוצר  3מוצר  3מוצר  דירוג שלישי

קבוצת דר הוספת המוצרים ללאור פרשנות זו ניתן לאפיין את השפעתם של המקדמים הנאמדים על ס

, כפי שהם נובעים משימוש בנגזרות החלקיות, בכל אחד מן התרחישים אשר תוארו 2של מוצר התחליפים 

44לעיל:
 

  תרחישI - קבוצה, -וכן בין מוצרי תת ת מוצאכאשר מתקיים מתאם גבוה בין מוצרים מאותה קבוצ

ם בתוך ההיררכיה למוצר הנבחן, קבע על פי קרבתם של המוצרייסדר הוספת המוצרים סביר כי 

קבוצה, לאחר מכן המוצרים האחרים בקבוצה ולבסוף -כאשר קודם מופיעים המוצרים באותה תת

 אחרות.  ות מוצאמוצרים מקבוצ

 תרחישII  - אך מתאם נמוך בין מוצרי  ת מוצאכאשר מתקיים מתאם גבוה בין מוצרים מאותה קבוצ

 מוצאהת בתוך קבוצ שיעור המכירותעל פי בתחילה יקבע  סדר הוספת המוצריםסביר כי קבוצה, -תת

, של המוצר הנבחן מוצאהת בתוך קבוצ יםקבוצה שונ-יוללא חשיבות להשתייכות המוצרים לתת

וללא חשיבות להשתייכות המוצרים  שיעור המכירותולאחר מכן סדר הוספת המוצרים נקבע על פי 

 השונות.הקבוצות -ותתיהמוצא לקבוצות 

                                                      

קבוצה של המוצר הנבחן ואילו המוצר השני לקבוצה -תיאור זה נכון ביחס לכל שני מוצרים אשר אחד מהם שייך לאותה תת 43
 אחרת.

יש להבהיר כי כאשר מתאם מתואר כגבוה הרי שהכוונה היא שבהנתן שיעורי המכירות של המוצרים, קיים סף כך שכאשר  44
ובר מתקיים. ארבעת התרחישים הוצגו לשם מתן אינטואיציה בלבד ועל כן, לשם המתאם גבוה ממנו סדר הוספת המוצרים המד

 הפשטות, התייחסנו לסבירותו של קיום סדר הוספה מסוים בכל אחד מהתרחישים הללו.
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 תרחיש III - אך מתאם נמוך בין מוצרי  ת מוצאקבוצ-כאשר מתקיים מתאם גבוה בין מוצרי תת

 ת המוצאקבוצ-בתחילה את המוצרים השייכים לתתיכלול סדר הוספת המוצרים סביר כי קבוצה, ה

וללא חשיבות  שיעור המכירותקבע על פי ישל המוצר הנבחן ולאחר מכן סדר הוספת המוצרים 

 השונות. המוצא וצותלהשתייכות המוצרים לקב

  תרחישIV -  קבוצה -בין מוצרי תתוגם המתאם  ת מוצאקבוצ ם מאותההמתאם בין מוצריגם כאשר

של המוצרים כמעט ללא תלות  שיעור המכירותקבע על פי יסדר הוספת המוצרים סביר כי הוא נמוך, 

  45במבנה ההיררכי.

של מוצר מסוים. קבוצת התחליפים רים לאם כן, מקדמי המתאם הנאמדים משפיעים על סדר הוספת המוצ

של מוצר מסוים תכלול אך ורק  שקבוצת התחליפיםגבוה יותר, כך עולה הסבירות  𝜎𝑔ככל שהמתאם הנאמד 

אינם מבטיחים כי לבדו  𝜎ℎ𝑔. מאידך גיסא, ערכים גבוהים של מקדם המתאםת מוצאמוצרים מאותה קבוצ

מדגים  III. לראיה, תרחיש ת מוצאתכלול אך ורק מוצרים מאותה קבוצשל המוצר הנבחן קבוצת התחליפים 

מקבוצת אחרות, יתכן שאלו יהיו חלק מוצא קיימים מוצרים בעלי היקף מכירות גבוה בקבוצות כי כאשר 

 אליה שייך המוצר הנבחן. ת המוצאשל המוצר הנבחן לפני מוצרים מהקבוצ התחליפים

קבוצה( -)או תת ת מוצאהיא מוצרי קבוצקבוצת התחרות גורסת כי יש להדגיש כי כאשר ההשערה הנבחנת 

של המוצר קבוצת התחליפים מסוימת, שימוש בנגזרות החלקיות לצורך קביעת סדר הוספת המוצרים ל

הנבחן מהווה החמרה ביחס לשימוש בקריטריון הגמישות שכן הוא מאפשר את כניסתם של מוצרים שאינם 

 46קבוצה( של המוצר הנבחן למקום גבוה יותר בסדר הוספת המוצרים.-)או תת ת המוצאשייכים לקבוצ

של מוצר קבוצת התחליפים סדר הוספת המוצרים להדירוג של כל מוצר בהטבלה הבאה מתארת את לסיכום, 

( ובהינתן ערכי המקדמים המשויכים לכל אחד 2, כפי שהוא נובע מהנגזרות החלקיות המתוארות במשוואה )2

ת מדורגים לפני מוצרים באותה קבוצהמוצרים מקבוצה אחרת מסומנים בריבוע לה זו . בטבמהתרחישים

שונה מזו של המוצר הנבחן  ת מוצאקבוצ-מוצרים מתתמסומנים בהדגשה והטיה של המוצר הנבחן, ו מוצא

 : קבוצה של המוצר הנבחן-מדורגים לפני מוצרים מאותה תתה)אך מאותה קבוצה( 

 IVתרחיש  III תרחיש IIתרחיש  Iתרחיש   

קבוצה -תת
 זהה לנבחן

 5 1 4 1 1מוצר 

 4 2 1 2 1מוצר 

קבוצה זהה 
 לנבחן

 3 5 2 4 4מוצר 

 2 4 1 1 5מוצר 

 קבוצה אחרת
 1 3 5 5 3מוצר 

 3 3 3 3 2מוצר 

מסוימת יופיעו בסמיכות זה לזה  ת מוצאקבוצ-לא מתחייב כי כל מוצרי תתמהאמור לעיל חשוב להדגיש כי 

אינם מופיעים  2-ו 3בהם מוצרים  IV-ו IIIכפי שניתן לראות בתרחישים  ,של מוצר מסויםצת התחליפים קבוב

                                                      

הפשוט בו סדר הוספת המוצרים לקבוצת  Logit-נזכיר כי שככל שערכי המקדמים נמוכים יותר כך המודל מתקרב למודל ה 45
 של כל מוצר נקבע אך ורק על פי נתחי השוק של שאר המוצרים. התחליפים

46
בהנתן מוצר נבחן, הסבירות שלא יכנסו מוצרים מחוץ לקבוצת המוצא )או לתת הקבוצה( לתוך קבוצת התחליפים של אותו מוצר  

האפשרות כי הקפי קטנה יותר בעת השימוש בנגזרות החלקיות לעומת מצב בו נעשה שימוש בגמישויות צולבות, שכן קיימת 
המכירות יובילו לכך שייכלל מוצר שאינו שייך לקבוצת המוצא )או לתת הקבוצה( לפני שמוצו את כל המוצרים מאותה קבוצת 
מוצא )או תת קבוצה(. בהתאם לכך, שיעור המכירות של המוצרים שקבוצת התחליפים שלהם נמצאה "תחומה" עשוי להיות נמוך 

 יותר.
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הסדר מסוימת,  ת מוצאקבוצ-המוצרים בתתביחס לכל , עם זאת .2של מוצר קבוצת התחליפים בסדר עוקב ב

לעולם יבוא מוצר  של כל מוצרקבוצת התחליפים . כלומר, בסדר הוספת המוצרים לבין המוצרים נשמר קבוע

של מוצר מסוים כוללת את מוצר קבוצת התחליפים , אך לאו דווקא בסמיכות לו. בפרט, ככל ש2לפני מוצר  3

 , אך לא להיפך.3הרי שהיא כוללת גם את מוצר  2

 דפוסי תחלופה בין מוצרים 3.2.2

קבוצת ם לשל המוצרים השונים משפיע על סדר הוספת המוצרי המכירות שיעורבחלק הקודם הודגם כי 

של  קבוצת התחליפיםשל מוצר מסוים. על כן, עולה השאלה כיצד נבדל סדר הוספת המוצרים להתחליפים 

לאור האמור בחלק הקודם ניתן  שונים בהינתן ערכי מקדמים ידועים כלשהם. מכירות שיעורימוצרים בעלי 

השונות הם ערכי המקדמים  לקבוצת התחליפיםלראות כי שני הגורמים המשפיעים על סדר הוספת המוצרים 

 לקבוצת התחליפיםשל המוצרים השונים. פערים משמעותיים בסדר הוספת המוצרים  המכירות שיעוריו

 והשונות בנתחי השוק של המוצרים גבוהה יותר.יותר השונות יתקיימו ככל שערכי המתאמים נמוכים 

, השיכים לאותה תת 1-ו 2צרים של מו קבוצת התחליפיםהטבלה הבאה מתארת את סדר הוספת המוצרים ל

( ובהינתן ערכי המקדמים 2כפי שהוא נובע מהנגזרות החלקיות המתוארות במשוואה ) ,ת מוצאקבוצ

(, ערכי הנגזרות החלקיות אינן תלויות באופן ישיר ברמות 2יש להדגיש כי כפי שעולה ממשוואה ) 47המצורפים.

  המחירים של המוצרים השונים:

סדר הוספת  מקדמים
 1וצרים למוצר מ

סדר הוספת 
 3מוצרים למוצר 

𝝈𝒈 = 𝟎.  5מוצר  1מוצר  𝟐𝟒

𝝈𝒉𝒈 = 𝟎.  3מוצר  5מוצר  𝟐𝟖

𝜼 = 𝟎.  1מוצר  3מוצר  𝟒𝟓

 4מוצר  1מוצר  

 2מוצר  4מוצר  

 2מוצר  2מוצר  

, זהה 1-ו 2מוצרים ניתן לראות בדוגמא כי סדר הוספת המוצרים השונים מהמוצרים הנבחנים, כלומר פרט ל

מאשר להיפך. לאור זאת, ההבדלים בין  2תחליפי יותר עבור מוצר  1ניכר כי מוצר בשני המקרים. עם זאת, 

עשויות להיבדל זו מזו הן ביחס למספר המוצרים הנכללים בהגדרת  1-ו 2של מוצרים  קבוצת התחליפים

יכולה להסתכם  2של מוצר  התחליפים קבוצתלמשל, בדוגמא להלן  .של אותם מוצרים השוק וגם בזהותם

קבוצות התחליפים . משמע, 3-ו 1, 5תכלול את מוצרים  1של מוצר  קבוצת התחליפים, בעוד ש5-ו 1במוצרים 

-מוצרים מתת ת מוצא,קבוצ-לא רק שאינן בהכרח סימטריות אלא עשויות לכלול עבור מוצרים מאותה תת

מוצא של מוצרים מקבוצות  הקף המכירותכי ככל שש שוב נדגישונות.  מוצא קבוצות אחרות, ואף קבוצות

ת של המוצרים האחרים באותה קבוצ המכירות לשיעוראחרות מזו של המוצר הנבחן גבוהים יותר ביחס 

של המוצר הנבחן תכלול  קבוצת התחליפיםקבוצה של המוצר הנבחן, הרי שעולה הסבירות ש-או אף תת מוצא

 אלו.מוצא מוצרים מקבוצות 

  

                                                      

מא זו נבחרו כדי להמחיש כי שינוי מינורי בסדר הוספת המוצרים עשוי להוביל לקבוצות תחרות שונות ערכי המקדמים בדוג 47
 באופן מהותי.
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 ת המרווח הרלוונטי להשוואה בחיר 3.3

 לצרכן המחיר העלאת לאחר הספק של החזויים רווחיו סך את להשוות יש ההיפותטי המונופול מבחן פי על

קיימות , הסופי לצרכן ולא, קמעונאי לגורם תוצרתו את מוכר הספק בהם בשווקים. נתון במצב רווחיול ביחס

 שהמבחן מכיוון. הספק והקמעונאי – ל המוצר לצרכןלמעשה שתי חוליות המשפיעות על התמחור הסופי ש

ביישום מבחן  האם השאלה עולה ,לצרכן במחיר שינוי בעקבות הצרכנים בהתנהגות שינוי ניתוח על מושתת

בספרות קיימים מודלים שונים  .היצרן רווחי על או הקמעונאי רווחי על להסתכל ישהמונופול ההיפותטי 

עם זאת, מודלים ית שבין חוליות שונות בשרשרת הערך של מוצר מסוים. העוסקים באינטראקציה האסטרטג

בספרות האמפירית מקובל מבחן. לכן, העל יישום באופן משמעותי מסוג זה עשוים להיות מורכבים ולהקשות 

שימוש בנתוני רווחיות הקמעונאי הנצפים להתמקד בהחלטת היצרן )ולפיכך בהשפעה על מרווח היצרן(, תוך 

את התנהגות הקמעונאי בעקבות העלאת המחיר מצד היצרן לצורך חישוב המחיר הסופי  מייצגיםכבפועל 

, אין הכוונה כי המרווח הקמעונאי קבוע על פני זמן, אלא רק כי בנקודת זמן נתונה, המרווח יובהר כי 48לצרכן.

 י.הקמעונאי היה נותר קבוע, כפי שנצפה בפועל, לו היצרן היה מעלה את המחיר לקמעונא

בענף בדוגמא אשר מובאת בחלק הבא ומתארת את יישום מודל האמידה ומבחן המונופול ההיפותטי 

הקמעונאי נותר כאחוז מהמחיר שגובה נעשה שימוש בהנחה לפיה שיעור המרווח חלב על בסיס הממרחים 

 את מקבעת ולא בנפרד זמן נקודת בכל הקמעונאי להתנהגות מתייחסת זו הנחה לעיל, אמורכקבוע. 

 49.זמן פני על ותהתנהגו

 

  

                                                      

, העוסקת בסימולציית מיזוגים בענף הקורנפלס. נציין בנוסף כי על אף שמבחן Nevo (2000)ראו למשל את עבודותו של  48
יפותטי מתייחס למבחן ביחס לעלות השולית, בדוגמא אשר מובאת בחלק הבא, כמו בעבודות אמפיריות רבות, רווחי המונופול הה

היצרן בפועל מכל מוצר התקבלו על ידי חישוב הפער שבין מחיר המכירה לקמעונאי לבין העלויות המשתנות הממוצעות של 
 .הפירמה, כפי שדווחו על ידה

ספקים וקמעונאים  בין בפועל ההתקשרותהמרווח הקמעונאי בפועל או לאופן  קביעת לאופן דיקציהכאינ זו בהנחה לראות אין 49
 יותר מורכבים לקמעונאים ספקים בין הסחר יחסיהקיים ברשות עולה כי  ע. ממידהמודל במסגרת ששימשה מפשטת כהנחה אלא

קיבוע שיעור המרווח באחוזים מהמחיר שגובה הקמעונאי, בנוסף, נציין כי  .שונים מוצרים פני ועל זמן פני על להשתנות ועשויים
לעומת קיבוע רמתו האבסולוטית של המרווח, גורר כי בעת העלאת המחיר לקמעונאי על ידי הספק הרווחים הכספיים של 

נותרים הקמעונאי עולים ביחס למצב המוצא. בהתאמה, המחיר לצרכן עולה יותר ביחס למצב בו ההנחה היא כי רווחי הקמעונאי 
קבועים )ולא כאחוז ממחיר המכירה(. לכן, בהשוואה למצב בו רווחי הקמעונאי נותרים קבועים, שיעור הנטישה הצפוי של המוצר 

 .גבוה יותר וקבוצת התחליפים עשויה להיות רחבה יותר מאשר תחת האלטרנטיבה
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 חלב ם על בסיסממרחיהבענף  אמפירי יישום .4

לתתי הפרקים  ממרחים על בסיס חלב. הפרק מחולקאופן יישום המודל שהוצג לעיל בענף פרק זה מדגים את 

 :הבאים

  ותקציר תוצאות הבדיקה.רקע תיאורטי, תיאור הנתונים הקיימים  –החלב תחום סקירה כללית של 

 עץ הממרחים אליו שייך של  הפוטנציאליו קביעת המבנה ההיררכי וגודל –אפייני האמידה תיאור מ

 , תיאור משתני העזר ומשתני התועלת והצגת הגמישויות הנאמדות.על בסיס חלב הממרחים ענף

 הנובעות ממנו וכן וקבוצות התחרות  קבוצות התחליפים – הצגת תוצאות מבחן המונופול ההיפותטי

 רגישות.הצגת ניתוחי 

 החלבתחום סקירת  4.1

 החלבתחום רקע כללי על  4.1.1

המחזיקים בנתחי שוק  גדולים מספר מצומצם של שחקניםשל  ותליהחלב בישראל מתאפיין בפעתחום 

הוכרזה כבעלת מונופולין  שטראוסו מוצרי חלבבכבעלת מונופולין בחלב ו תנובה חברתבעבר הוכרזה גבוהים. 

 בשוק מעדני החלב בישראל.

 1125שנת וסך ההוצאה של צרכנים על מוצרי חלב ב לב הוא אחד מענפי המזון הגדולים בישראל,החתחום 

מסך ההוצאה המשפחתית על מזון. משק החלב בישראל  22.1%-המהווים כ₪, מיליארד  21-הסתכמה בכ

 (, בעוד שחלב צאן )עיזים וכבשים(בישראל חלב גולמימכלל כמות ה 24%-כחלב בקר )על רובו ב תבססמ

בצריכת מוצרי חלב, על כל סוגיו )במונחי ליטר  1.4%חל גידול של  1124-1125בין השנים  את היתר. הווהמ

 50בצריכה לנפש. עליהכלומר בפועל חלה  .1%חלב גולמי(, בעוד ששיעור הגידול באוכלוסייה עמד על 

חוק " או "החוקלן: ")לה 1122 -התשע"ה, החלב בישראל מנוהל ומוסדר על פי חוק תכנון משק החלבתחום 

, בין היתר, על פי חוק תכנון משק דומה עוד קודם לחקיקת החוק מתווההוסדר בהתחום  51."(משק החלב

 52החלב מורכב משלושה מקטעים עיקריים:תחום . ומכוח הוראות נוספות 2221-החלב בישראל, התשנ"ב

 .(רפתות)מקטע היצרנים  .2

 מקטע המחלבות. .1

 .(, מכולות וכד'רשתות שיווק) 53מקטע קמעונאי .1

)למשל,  חלביים מלבד הייצור המקומי של חלב גולמי ומוצריו קיים יבוא בהיקפים נמוכים של חומרי גלם

אבקת חלב, מי גבינה וחלבון( ושל מוצרים סופיים )בעיקר גבינות קשות וחצי קשות(. סך היבוא לישראל של 

                                                      

  :31-31, 44-45, ע"מ 1125שנתון מועצת החלב  50
 http://www.halavi.org.il/info/idb/publications/PAGES1_80HIGH_NEW_WEB.pdf. 

 .415, ה"ח 1114-לפירוט נרחב בדבר החוק ראו דברי ההסבר להצעת חוק תכנון משק החלב, התשס"ח 51
חסות הפרטנית אליהם אינה נדרשת במסגרת עבודה זו, כדוגמת מקטע הובלת החלב שאף זכה קיימים מקטעים נוספים שההתיי 52

 לשיווק שיתופי מרכז תנובה 4122911בעבר להתייחסות מערך הפיקוח על הגבלים עסקיים, ראו למשל ה"ע )הגבלים עסקיים( 
 (.11.2.11125)פורסם בנבו,  העצמאיים החלב מובילי נציגי' נ"מ בע חקלאית תוצרת

שאינם נסקרים בעבודה זו. בין המקטעים המוסדי  ותעשייתיים מוסדיים מקטעיםבמקביל למקטע הקמעונאי קיימים גם  53
והקמעונאי קיימים הבדלים כגון מגוון המוצרים הנצרכים וכן גודל וסוג האריזות )במקטע המוסדי ישנן אריזות ייחודיות, גדולות 

 ת למקטע הקמעונאי בלבד.יותר במקרים רבים(. עבודה זו מתייחס

http://www.halavi.org.il/info/idb/publications/PAGES1_80HIGH_NEW_WEB.pdf
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מסך החלב  21%-מונחי חלב גולמי, עמד על כ, ב1121חומרי גלם לתעשיית החלב ומוצרי חלב סופיים בשנת 

  54הגולמי המשמש לייצור.

 ,חוק משק החלב ממנה את שר החקלאות לקבוע את סך היקף ייצור החלב הגולמי במדינת ישראל וכמו כן

מועצת קובע כי על השר למנות ועדה לקביעת מכסות החלב. הועדה מורכבת מנציגי משרד החקלאות ומנכ"ל 

יצרנים אשר מחלקים  411-כמחלקת מכסות ייצור בין הרפתות השונות. בישראל פועלים ולמעשה  55,החלב

כל אחד מהיצרנים מתקשר בהסכם למכירת חלב עם  56מיליארד ליטר. 2.12-על כביניהם היקף מכסות העומד 

 אחת מהמחלבות הפעילות בארץ, כאשר אורכו של כל הסכם כזה מוגבל בחוק לשלוש שנים. 

רוכשות את החלב באופן ישיר מהיצרנים. שאר המחלבות  25-כמחלבות אך מתוכן רק  211-כ בישראל פועלות

 המחלבות פעילהארבעת כל אחת מ .גדו טרה שטראוס,תנובה, מרוכשות את החלב הנדרש להן לפעילותן 

 . בתחוםקטגוריות השונות ברובם המוחלט של ה באופן זה או אחר

לאורך השנים הוצאו מספר מוצרי חלב מפיקוח  .41-ם עוד בשנות הכל מוצרי החלב היו תחת פיקוח מחירי

(, גבינה 1113קוטג' )) 1113 -1112שנים ובין ה 21-מחירים, כאשר עיקר השינויים התחוללו בסוף שנות ה

בין השנים  57.((1112שמנת מתוקה )ו( 1114) 1%חלב עמיד  ,(1112(, דני ומילקי )1112צהובה הנמכרת במדף )

קרטון(, ובבשקית  1%-ו 2%ייה )חלב לשת 58לאחרונה נותר מספר מצומצם של מוצרי חלב בפיקוח:ועד הללו 

הוחל  1124. כמו כן, בינואר במעדניהצהובה גבינה רגילה ו חמאהרת ניגרת )אשל, גיל ושמנת חמוצה(, תוצ

 . 14%ושמנת מתוקה  5%פיקוח המחירים על שני מוצרים נוספים: גבינה לבנה מחדש 

קוטג', גבינה הכולל בתוכו את קבוצות המוצא הבאות: חלב  ם על בסיסממרחיהזו תתייחס לענף עבודה 

התרשימים הבאים מציגים את  לבנה, גבינה צהובה, גבינה מלוחה, גבינה במרקם שמנת, גבינת שמנת ולאבנה.

תונים סך המכירות וכן את התפתחות המחיר הממוצע בקבוצות מוצא אלו לאורך זמן על פי בסיס הנ

 הקמעונאים שבידי הרשות, המתוארים בהמשך:

                                                      

על פי דו"ח קדמי כשני שלישים מסך הייבוא מיוחסים לחומרי גלם, זאת בנטרול אבקת חלב המיועדת לתעשיית שוקולד, גלידות  54
וממתקים. עיקר הייבוא של מוצרים סופיים מתרכז בגבינות קשות. הסיבות המרכזיות להיקף הייבוא הנמוך מיוחסות לשיעורי 

מוטלים על חומרי גלם ומוצרים סופיים, מכסות יבוא מוגבלות, חיי מדף קצרים של חלק ניכר מהמוצרים הסופיים, מכס גבוהים ה
 עלויות גבוהות של הובלת מוצרי חלב מחו"ל בתנאי קירור וטריות, ועלויות נלוות משמעותיות הקשורות לעמידה בדרישות כשרות. 

AD473CBB9400/0/reportMilk180712.pdf-AF08-4983-DDC9-http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/2301FA18  
משוק  25%-על כ 1125מד בשנת (, סך יבוא חומרי גלם חלביים ומוצרי חלב, במונחי חלבון, ע52על פי שנתון מועצת החלב )ע"מ 

 החלב.
מועצת החלב היא חברה לתועלת הציבור. האסיפה הכללית ומועצת המנהלים של החברה כוללים נציגים מטעם המדינה,  55

המחלבות השונות, יצרני חלב וארגוני צרכנים. את הרכב האסיפה הכללית ומועצת המנהלים של מועצת החלב ניתן למצוא בשנתון 
 .מועצת החלב

 .24, 11, ע"מ 1125שנתון מועצת החלב, שנת  56
-http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/657A4D51לסקירה הסטורית מלאה של הפיקוח על מחירים, ראו עבודתו של זיו חגאי:  57

C8A3-4695-BBE7-A1F1FEE00E61/0/X9121.pdf 
ארכיון פיקוח המחירים במשרד החקלאות:  58

http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/Product_prices_supervised/Pages/default.aspx ,
 .14.2.1123 בתאריך כניסה

http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/2301FA18-DDC9-4983-AF08-AD473CBB9400/0/reportMilk180712.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/2301FA18-DDC9-4983-AF08-AD473CBB9400/0/reportMilk180712.pdf
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  (1122-1115) לנתונים הקמעונאים הרשות עיבוד - 3 איור

 
 (1122-1115) עיבוד הרשות לנתונים הקמעונאים - 2 איור

 ששימשו בעבודההנתונים תיאור  4.1.2

בחברת  שר מקורםא ותקמעונאינתוני מכירות  הינם, בעיקרם, הנתונים ששימשו בחלק היישומי בעבודה זו

 .", ונתוני עלויות ייצור ומחיר לקמעונאי שהתקבלו מאת המחלבות הגדולותStorenextאיסוף הנתונים "

 נתוני עלות הייצור והמחיר לקמעונאי 4.1.2.1

 על פי הגדרותקטגוריות לקמעונאים התקבלו בחלוקה למכירות )כמותי וכספי( העלויות ייצור והיקף נתוני 

ועד הרבעון השני  1115הרבעון הראשון של בין  ,ברמה רבעונית( ו'וכד לבנה גבינה, 'קוטג) עצמן המחלבות של

מנתונים אלו נגזרו נתונים ברמה החודשית על ידי שימוש בטכניקה סטטיסטית מקובלת של  .)כולל( 1122של 
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ידות את הקשר בין העלויות והמכירות לזמן )ביח באופן מיטבי פולינומיאלית המתארתהפונקציה אמידת ה

  59חודשיות(.

. כמו כן, בהמשך בהרחבה יתואר אשר באופן האמידה במשוואתנתוני עלויות הייצור משמשים כמשתנה עזר 

מבחן המונופול יישום מרווח הספק )הפער בין נתוני המחירים לקמעונאים ועלויות הייצור( משמש לצורך 

של אחת המחלבות הגדולות  יםות והמחירנעשה שימוש בנתוני העללאחר טיוב הנתונים ההיפותטי. בפועל, 

  60.בלבד

 נתוני מכירות קמעונאיות  4.1.2.2

כוללים את מספר היחידות ו 112261ועד יולי  1115נתוני המכירות התקבלו בפילוח חודשי החל מינואר 

( מובחן בכל SKU -עבור כל מספר קטלוגי )מק"ט  שנמכרו ואת התמורה הכספית )כולל מע"מ( ששילם הצרכן

 ל רשתות השיווק הגדולות )להלן "פורמט"(. עבור כל שורת נתונים הוגדרו המשתנים הבאים:רשת ש-תת

 תיאור  משתנה
 )לרבות תאור מילולי( מהווה את תגית הזיהוי בבסיס הנתונים SKU -מק"ט 

Category  62קוטג', גבינה לבנה וכד'(. סטורנקסט הגדרות על פי)קטגוריית המוצר 

Format ר המק"ט )שופרסל אקספרס, טיב טעם וכד'(הפורמט בו נמכ 

Manufacturer )'יצרן המוצר )תנובה, שטראוס, טרה, גד וכד 

Weight מ"ל(נפח )באו  (משקל )בגרמים 

Fat ( 5%, 1%אחוזי השומן של המוצר )'וכד 

Flavor )'טעם המוצר )רגיל, תוספת זיתים וכד 

וחישוב מטריצת  יםשמשים לצורך אמידת הביקוש, נתוני המכירות הקמעונאיות מכפי שהוסבר לעיל

  הגמישויות.

  תקציר התוצאות 4.1.3

 ענףב יתמקדלהלן שקבוצות התחרות  )היוצרים את קבוצות התחליפים( וגיבוש יישום מבחני הגדרת השוק

 העליונה ברמה כאשר, TLNL-ה מודלנבחר בעבודה זו האמפירי  היישום לצורךהממרחים על בסיס חלב. 

 התחתונה וברמה'( וכו צהובה גבינה, לבנה גבינה', קוטג) קה לקטגוריות על פי קבוצות המוצאמתבצעת חלו

 מהווים שטראוס חברת של' הקוטג מוצרי שכל כך) יצרן פי על חלוקה מתבצעת( הקבוצות תת: קרי) יותר

                                                      

עבור כל קטגוריה, נסמן את נתון העלות או  בנפרד.קטגוריה בזמן לכל  3התאמת הנתונים בוצעה בעזרת שימוש בפולינום מדרגה  59
. עבור כל קטגוריה הומרו התצפיות הרבעוניות לתצפיות חודשיות, כך שעבור כל שלושה 𝑦𝑡על ידי  𝑡מחיר המכירה הרלוונטי בחודש 

𝑦1זהה ושווה לערך הרבעוני. למשל, ברבעון הראשון מתקיים כי:  𝑦𝑡חודשים השייכים לאותו רבעון הנתון  = 𝑦2 = 𝑦3 =
𝑦(2005𝑄1). 

 נתונה על ידי:צרים מסוימת קטגוריית מומשוואת האמידה עבור כעת, 
𝑦𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝑡 + 𝛽2𝑡

2 + 𝛽3𝑡
3 + 𝛽4𝑡

4 + 𝛽5𝑡
5 + 𝛽6𝑡

6 + 휀 
 .�̂�𝑡, ניתן לחשב את העלות החזויה עבור כל חודשהנאמדים המקדמים  בהינתן

עם זאת, נמצא מתאם סטטיסטי חיובי על פני זמן  .עקביות והעדרחוסרים בשל  טיוב הנתונים כלל ניפוי של נתונים מסוימים 60
 ., כמו גם לבין מדדי עלות תשומות שוניםהמחלבות השונות העלויות של נתוניבנתוני העלויות בהם נעשה שימוש לבין 

ורגנת נמצאו כבעייתיים, בין היתר, בשל היותם מושפעים משינוי זמני בביקוש הנובע ממחאה ציבורית מא 1122נתוני חודש יולי  61
והשפיעה בעוצמה שונה ובתזמון שונה על מחירי הקוטג' בנקודות מכירה מסוגים שונים. כמו כן, השפעת  1122שהחלה באמצע יוני 

 בהסקת הטיות למנוע מנת . לאור זאת ועל(Hendel, et al., 2014)המחאה על הביקוש ניכרה לאורך תקופה של כשישה שבועות 
 זה. מהבדיקה חודש הוחלט להשמיט מסקנות

החפיפה בין החלוקה לקטגוריות בנתוני המכירות והעלויות אינה מלאה. הנתונים החודשיים של עלויות ליצרן ומכירות  62
 לקמעונאים צורפו לנתוני המכירות הקמעונאיות על פי מפתח התאמה בין הקטגוריות בשני מסדי הנתונים.



15 
 

על  ותסהמבוסראיות איכותניות  נסמכת על ברמה העליונה המוצא החלוקה לקבוצות(. קבוצה-לתת דוגמה

  ותפיסת הנפשות הפועלות בשוק. 63מאפייניו הפונקציונאליים ואחרים של המוצר, העדפות הצרכן

 בוצתק מהווה באמצעות בדיקה איכותנית שנקבעומוצא ה מקבוצות אחת כלכי  ההשערה לצורך בדיקת

 . וצאמה לקבוצות על פי החלוקה אחת בעל רמה Nested Logit-מודל הב שימוש ניתן לעשות, תחרות

את אופן שתי רמות בכדי להציג בעל  Nested Logit-בניתוח המובא כאן אנו עושים שימוש במודל ה ,עם זאת

משפרת את האמידה בכך המודל החלוקה על פי יצרן ברמה השניה של יישומו של מודל מורכב יותר. 

בשיעורי התחלופה בין לבוא לידי ביטוי באמידת התועלת ו מסויים למוצרי יצרןהצרכן  תלהעדפ תמאפשרש

לבחון את ההשערה שכל תת  מאפשרנדגיש כי השימוש במודל בעל רמות היררכיות מפורטות יותר מוצרים. 

, אך בו זמנית מאפשר כמובן בחינה של ההשערה כי קבוצת תחרותקבוצה )המוגדרת ברמה התחתונה( היא 

האם  המבלי להתייחס מפורשות לשאל קבוצת תחרות)המוגדרות ברמה העליונה בלבד( הן המוצא קבוצות 

 . קבוצות תחרותתתי הקבוצות, כולן או חלקן, הן 

, דהיינו, התוצאות מוצאה לקבוצותהאיכותנית  בחלוקה תומכות להלן שיתוארו כפי המודל אמידת תוצאות

 םאחרי מוצרים כלפי תהיה ביותר החזקה התחלופה, מסוים בקבוצה מוצר של מחירו יעלה כאשר מלמדות כי

 כלפי תהיה( יותר נמוכהאך ) משמעותית תחלופה. שהתייקר המוצר של המוצא קבוצת בתוך יצרן אותו של

 מוצרים כלפי תהיה ביותר החלשה והתחלופה, אחר יצרן ידי על המיוצרים ת מוצאקבוצ באותה מוצרים

 מתאם משקפים המתקבלים  𝜎𝑔-ו 𝜎ℎ𝑔 הפרמטריםהביטוי האקונומטרי לכך הוא כי  .אחרותמוצא קבוצות מ

 תוצאות 64.המוצא קבוצות-יותת המוצא קבוצות בתוך צרכןשל כל  התועלות האינדיבידואליות בין משמעותי

  .קבוצות תחרות תמהוו שנבחנוהמוצא ות קבוצלפיה  במסקנה ,שונות ביטחון ברמות, תומכות אלו

 אלא, החוקר ידי על שהוגדרו( קבוצות-ותת) המוצא קבוצות בתוך מתאם כופה אינו המודל כי להדגיש חשוב

 ערכי כי אותנו ללמד יכולות היו האמידה שתוצאות מאחר, זאת. להתקיים כזה למתאם מאפשר רק

 תחליפיות גבוהה קיימת כי ההנחה ובכך להצביע לכאורה על אי נכונות, לאפס קרובים 𝜎𝑔-ו 𝜎ℎ𝑔הפרמטרים

 שוכנים שאינם אלו לפרמטרים ערכים להניב עשויה האמידה, כן על יתר .קבוצות-ותת מוצא בוצותק בתוך

  .הנתונים ידי עלהמודל, על כלל הנחותיו,  של דחיה שתהווה תוצאה, 2-ל 1 בין

: לדוגמה) לאפס קרובים שאינם 𝜎𝑔-ו 𝜎ℎ𝑔הפרמטרים עבור תקינים ערכים יניב שהמודל היא נוספת אפשרות

של הצרכנים ביחס למוצרים  התועלות האינדיבידואליותין במסויים  מתאם של קיומו על המלמדים(, 1.5

 מבחןיתכן כי תוצאות יישום , זאת עם .החוקר ידי על שהוגדרו בוצותהק-ותת מוצא בוצותק השייכים לאותן

 המוצריםחלק משמעותי מ של קבוצות התחליפיםש ויראהעושה שימוש בפרמטרים אלה  ההיפותטי המונופול

באופן  ,)וכוללת מוצרים שאינם נמנים על קבוצה זו( מוצאהת קבוצ מגבולות תוחורגמסוימת  ת מוצאבקבוצ

 שהמודל אף על, אחרות במלים קבוצת המוצא כקבוצת תחרות.אותה לא ניתן להגדיר את כך שהמצביע על 

 מאפשרת דלהמו אמידת, הראיות האיכותניותהנסמכת על  כהנחה מסויים היררכי מבנה כולל הנאמד

 . קבוצות המוצא הן קבוצות תחרות כי ההשערה את לדחות לנתונים

                                                      

 ות הצרכנים אינן כוללות מימד גיאוגרפי וכי השוק הוא כלל ארצי.אנו מניחים כי העדפ 63
אינם מתייחסים למתאם בין המשתנים הנצפים אשר השפעתם מבודדת  𝜎ℎ𝑔-ו 𝜎𝑔( מלמדת כי ערכי 4)-( ו3בחינה של משוואות ) 64

 .𝛽ונאמדת על ידי 
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 תיאור מאפייני האמידה 4.2

 מוצא תיאור החלוקה הראשונית לקבוצות 4.2.1

תחליפית באופן של הצרכן צריכה להיות  (Outside Option)האפשרות החיצונית  ים של בחירה בדידה,במודל

של קבוצה גם  יכילכלי רכב המנסה לאמוד תחלופה בין סוגי  . למשל, לא סביר כי מודלסביר למוצר הנבחן

תחבורה ציבורית או אופניים עשויים  ,עם זאת. מספקים צורך דומהאינם שני סוגי המוצרים שכן  בגדים

 פרט בניידות.הצורך של מאחר שהם עונים על הלכלי רכב להיות מוצרים תחליפיים במידה מסוימת 

על מנת לעמוד על . ביניהם יחסי תחליפיותבעלי פוטנציאל לקיום  ,ל מוצריםהחלב כולל מגוון רחב שתחום 

את מאפייניו הפונקציונאליים של המוצר, על איזה צורך של הצרכן  לבחוןמידת התחליפיות בין מוצרים, יש 

 החלבבתחום המענה לשאלות אלו מאפשר לסווג את המוצרים  .הוא עונה ומיהו קהל הצרכנים הרלוונטי

; עץ משקאות הכולל מוצרים על מצע )כגון לחם(שניתן לצרוך : עץ ממרחים הכולל מוצרים עצים הלשלוש

 בעזרת כפית.  שניתן לצרוךועץ יוגורטים ומעדנים הכולל מוצרים  ;כוסבשתיה באמצעות  שניתן לצרוך

בחנים המעץ הממרחים בלבד. ייושם המודל המתודולוגי שהוצג לגבי מוצרים המשתייכים ל בעבודה זו

 המוצאלקבוצות  נחלקיםעץ הממרחים האיכותניים שהוזכרו לעיל תומכים בהנחה כי המוצרים השייכים ל

: קוטג', גבינה לבנה, גבינה צהובה, גבינה מלוחה, גבינה במרקם שמנת, גבינת שמנת הנמכרות במדף הבאות

  65לאבנה.ו

וצרים שייכים לכל קבוצה. לשם כך יש יש לבחון אלו מ המוצא לאחר ביסוס ההנחה ביחס לחלוקה לקבוצות

 משנהואמנם כל מק"ט שונה מ. . אפשרות אחת היא להגדיר כל מק"ט בודד כמוצרמוצרמהו להגדיר תחילה 

, אולם מק"טים רבים חולקים ביניהם מאפיינים זהים ולכן סביר שהם נתפסים בעיני לפחות במאפיין אחד

החלב בכלל, שבתחום משום אינה מעשית המק"ט הבודד  הצרכן כאותו מוצר. בנוסף, הגדרת המוצר ברמת

  .מספר עצום של מק"טיםקיים ובעץ הממרחים בפרט, 

הטבלה הבאה מתארת את המאפיינים הרלוונטיים על פיהם קובצו המק"טים השונים לכדי מוצרים, כאשר 

ידי קומבינציה של , כל מוצר אופיין על כך .לצורך הבדיקה "מוצר"מהווה  שילוב של המאפיינים השונים

בין גדלי  אין הבחנהנציין כי  אליה הוא שייך, היצרן, הטעם ואחוז השומן.המוצא ארבע תכונות: קבוצת 

בפועל, מאפיינים אלו מובילים לכך  66.יתייחס ליחידת משקלהמחיר מתוקנן באופן שאך  אריזה שונים

 67תקופות: 24צרים לאורך מו 252תצפיות המורכבות מנתוני המכירות של  4,112שהמדגם מכיל 

 

 

                                                      

הפועלים שיחות עם גורמים ות והגבינות הנמכרות במעדניה. ממרשימת קבוצות המוצא שלעיל נעדרות החמאה, הגבינות המיוחד 65
. בנוגע לגבינות המיוחדות )כדוגמת מוצרלה, ברי וקממבר(, כמוצר לבישול ולא כממרחבעיקר חמאה נתפסת עולה כי החלב  בתחום

הצרכן. המודל אף אינו כולל  גבינות אלו נצרכות בדרך כלל באופן שונה מאשר גבינות למריחה ועל כן אינן עונות על אותו צורך של
גבינות הנמכרות במעדניה שכן הנתונים הקמעונאים אינם מאפשרים הסקה לגבי מחירי מוצרים הנמכרים במשקל. עם זאת יודגש 
כי האפשרות החיצונית במודל נותנת מענה גם לגבינות הנמכרות במעדניה, כמו גם למוצרים נוספים לגביהם אין לחוקר מידע, 

 שר הסקה סטטיסטית נכונה לגבי המוצרים שקיים מידע לגביהם. באופן שיאפ
בחינה של הנתונים מצאה כי בחלק מקבוצות המוצא המחיר ליחידת משקל )על פני מק"טים( קטן ככל שגודל האריזה גדל.  66

י עצמה לצרכן. שיעורי הנחות אלו משתקללים בחישוב המחיר הממוצע של המוצר הרלוונטי ולא נתפסים כתכונה בעלת ערך בפנ
 (.(Ackerberg, 2003) -ו (Nevo, 2001)גישה זו עקבית עם הספרות האמפירית הרלוונטית )ראו למשל 

 ן.נציין כי לא כל שילוב תיאורטי של תכונות קיים בפועל כמוצר ולא כל מוצר נמכר בהכרח בכל נקודת זמ 67
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 אחוז שומן טעם יצרן קבוצה
 רגיל תנובה קוטג'

הקיבוץ של רמות שומן 
י מאפיין משתנה על פ

 הקבוצה

 זיתים שטראוס גבינה לבנה

 שום טרה גבינה צהובה

 בצל גד גבינה מלוחה

 אחר אחרים גבינה במרקם שמנת

 גבינת שמנת
  

 לאבנה
  

מוצרים מאופיינת בטווח אחוזי שומן מוצא של ראוי לדיון נפרד מכיוון שכל קבוצת  אחוזי השומןמאפיין 

קיים אחוז שומן אשר בו מתרכז עיקר הביקוש. הטבלה הבאה המוצא ת וקבוצמרבית . עוד נראה כי בשונה

מפרטת כיצד חולק טווח אחוזי השומן לכדי מוצרים שונים בכל אחת מהקבוצות השונות ואת שיעור 

 :, בהתאם להשערת החוקר ביחס למידת התחליפיות בין המוצרים ברמות שומן שונותבכל רמה םהמק"טי

 רמה ה' רמה ד' רמה ג' רמה ב' רמה א' קבוצה

 קוטג'
 )לא כולל( 1%עד 

 (4.4%) 
1%  

(12.4%) 
5%  

(52.3%) 
  ומעלה 2%
(4.2%)  

 גבינה לבנה
 )לא כולל( 1%עד 

(21.2%) 
1% 

(25.4%) 
5% 

(31.5%) 
2% 

(21.2%)  

 גבינה צהובה
5% 

(1.5%) 
2%  

(15%) 
 )כולל( 11%עד  2%מעל 

(22.5%) 
 )כולל( 14%עד  11%

(51%) 
 14%מעל 
(5%) 

 גבינה מלוחה
 )לא כולל( 5%עד 

(22.1%) 
 )לא כולל( 23%)כולל( עד  5%

(22.3%)68 
 ומעלה 23%
(22.1%)  

 69(41%-25%)אחוזי השומן נעים בטווח  יחד כלל המוצרים גבינת שמנת

 נתשמגבינה במרקם 
 )לא כולל( 1%עד 

(2.2%) 
1% 

(5%) 
4.5% 

(2.2%) 
5% 

(25%) 
 ומעלה 2%
(23.2%) 

 לאבנה
 לא כולל() 5%עד 

(24.1%) 
5% 

(44.4%) 
2% 

(22.5%) 
 2%מעל 

(11.4%) 

מרבית המכירות מיוחסות למוצרים בטעם רגיל, למעט בקבוצות המוצרים נציין כי  לשם השלמת התמונה

 70.אחריםשמנת וגבינה במרקם שמנת בהן מרבית המכירות מיוחסות למוצרים בטעמים גבינת 

אליה הוא שייך, היצרן, הטעם המוצא כל מוצר אופיין על ידי קומבינציה של ארבע תכונות: קבוצת , כאמור

 צאת המוקבוצעל פי  ,בראש ובראשונה ,בחירתו של הצרכן נקבעתמהמידע האיכותני עולה כי ואחוז השומן. 

  .אליה שייך המוצר

עצמת המתאם בטעמי הצרכן הבלתי נצפים את נתונים לאמוד בעזרת ה צריך לאפשר המבנה ההיררכי הנבחר

גבוה יותר, הרי שמתחזקת הטענה כי מוצרים השייכים לאותה קבוצה  זה. ככל שמתאם המוצא בוצותבתוך ק

כיל מוצרים תכל מוצר קבוצת התחליפים של  הם תחליפים קרובים יותר זה לזה. ובהתאם לכך ניתן לצפות כי

ניתוח אקונומטרי זה היא האם כל אחת מקבוצות בוחן מכיוון שההשערה אותה  71.ת מוצאמאותה קבוצ

                                                      

 שומן. 5%מהמק"טים הם של מוצרים בעלי  33%-למעלה מ 68
 מן הראיות האיכותניות עולה כי בגבינות שמנת, בניגוד לקבוצות אחרות, כמעט ולא קיימת רגישות לאחוזי השומן. 69
ובה וגבינה לאורך כל תקופת המדגם בקוטג', גבינה לבנה, גבינה צה 21%היקף המכר הכמותי של מוצרים בטעם רגיל עולה על  70

 בלאבנה. 21%מלוחה ועולה על 
 כפי", החיצונית"אפשרות ב נכללים אלה מוצרים. חלב בסיס על שאינם ממרחים גם, פוטנציאלי באופן, נמנים הממרחים עץ על 71

 .הבא בחלק שיתואר
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 קבוצותשל המודל צריך להכיל לפחות רמה אחת של חלוקה  ,קבוצת תחרותהמוצרים מהווה המוצא של 

 72:באיור הבאבאופן גרפי , כמתואר המוצא

 

 ברמה אחת Nested Logitתרשים היררכיית החלוקה, מודל  – 4איור 

המסוגל לתפוס מאפיין נוסף של המוצר המשפיע על בחירת מודל להדגים  אמטרת הניתוח לעיל היעם זאת, 

-לצורך המחשת אופן יישום מודל ה. של הקבוצות לתתי קבוצותחלוקה הצרכן כפי שהוא בא לידי ביטוי ב

TLNL לאור  .מבין שלושת הקריטריונים האחרים לצורך הגדרת הרמה ההיררכית השניה נבחרה זהות היצרן

קבוצות על פי זהות -תתעל פי קבוצות המוצר ואחר כך ל תמחלק את המוצרים ראשי שלבי-המבנה הדו זאת,

 :היצרן

 

 בשתי רמות Nested Logitתרשים היררכיית החלוקה, מודל  – 2איור 

 בין היא המשמעותית התחלופהההנחה הנבחנת כי , בדומה למבנה בעל רמה אחת, משמר את מבנה זה

 רמה בעל במודל מתאפשרת שאינה, בחינה מאפשר המודל. (יצרנים פני על) נתונה מוצא קבוצת בתוך מוצרים

  .אמוצ קבוצת כל בתוך יצרן אותו של מוצרים בין התחלופה מידת שהיא, אחת

, בדומה למבנה המתואר לעילשלבי -ההיררכי הדומבנה הוצאות האמידה מלמדות כי כפי שנראה בהמשך, ת

 ,גבוהה. בנוסף ת מוצאבוצמוצרים בתוך כל קהמידת המתאם בין וכי  על ידי הנתוניםנתמך  בעל רמה אחת,

  .אף היא גבוהה קבוצה-כל תתמתקבל כי מידת המתאם בתוך  שלבי-במודל ההיררכי הדו

                                                      

בשינויים הנדרשים, מפאת מורכבות התרשים הוצגו ההיררכיות הנמוכות עבור קבוצת הקוטג' בלבד אך חלוקה זו מתקיימת,  72
ציג את הבא המעבור כל הקבוצות. האמור מתייחס גם להרחבה שהוצגה עבור חברת תנובה בלבד ברמה ההיררכית השנייה באיור 

 .TLNL-מודל ה

 ממרחים

האפשרות  
גבינה במרקם   לאבנה החיצונית

 'קוטג שמנת

עם זיתים   2%
 של תנובה

בטעם רגיל  5%
 של תנובה

בטעם רגיל  1%
 של שטראוס

עם זיתים   2%
 ... של טרה

גבינה  
 לבנה

גבינה  
 צהובה

גבינה  
 מלוחה

 ממרחים

האפשרות  
גבינה במרקם   לאבנה החיצונית

 'קוטג שמנת

 תנובה

בטעם   5%
 רגיל

בטעם   1%
 רגיל

עם  2%
 ... זיתים

 שטראוס

... 

 טרה

... 

 גד

... 

 קטנים

... 

גבינה  
 לבנה

גבינה  
 צהובה

גבינה  
 מלוחה

  עץ

קבוצות 
 מוצא

 מוצרים 

  עץ

קבוצות 
  מוצא

 מוצרים 

 קבוצות -תת
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 םממרחיה ץשל ע הפוטנציאלי וגודל 4.2.2

של כלל )הידוע( הכמותי היקפם מורכב מ ץהע. גודל וגודלכיצד חושב יוסבר אר מבנה עץ הממרחים ולאחר שת

, הכוללת במקרה זה ממרחים אפשרות החיצוניתהשל  הכמותיומהיקפה  ,המוצרים הנכללים בעץ הממרחים

מעדניה לגביהם קיים מחסור ם בחלב הנמכריהחלב כגון ריבה וחומוס וכן מוצרי מתחום שונים שאינם 

הקף הצריכה של מוצרים הנכללים באפשרות החיצונית אינו ידוע ונקבע בהתאם להערכה לגבי  .בנתונים

  הצריכה הכוללת של ממרחים.

תרחישים בחנו מספר נהערכה בעלת תוקף הנוגעת להיקף צריכת ממרחים לנפש  נמצאהמכיוון שלא כאמור, 

התרחישים  .תוצאותרחב בכדי לבחון את רגישות הגדלים פוטנציאליים ח טווהפורשים אלטרנטיביים 

 יומית לאדםת ממרחים )חלביים ואחרים( צריכ תכמוכך שכל אחד מהם מניח השונים נבדלים זה מזה ב

)מהממרחים הנכללים בענף הממרחים על בסיס  בק"ג לחודש תהפוטנציאלי סך הכמות הנצרכתכלומר, . שונה

  :עומד על ,𝑀𝑡, עבור אוכלוסיית הצריכה הרלוונטית הנמנים על האפשרות החיצונית( חלב וכן ממוצרים

𝑀𝑡 = 𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡 ∗ 0.9 ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 ∗
365

12
 

C𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 = {0.05, 0.125, 0.25} 

חת הנחת אחוז גידול אוכלוסייה , חושב מתוך פרסומי הלמ"ס תPopulationגודל האוכלוסיה, במשוואה זו 

בגיל  והילדים נועדה להחריג מן החישוב את אוכלוסיית התינוקות 1.2-קבוע לאורך כל שנה נתונה; המכפלה ב

-51, הוא האמצעי ליצירת התרחישים השונים ונע בטווח של Consumption; סך הצריכה הפוטנציאלית, 1-4

ועדה להמיר את יחידות הצריכה למונחים חודשיים כך נ 135921 גרם ליום לאדם; ואילו המכפלה בגודל 151

 שיותאמו למבנה הנתונים.

סך הכמות הנצרכת של ממרחים )גבינה ואחרים(, ניתן לחשב את שיעור הצריכה של נקבעה לאחר ש

הכמות הנצרכת של ממרחים לחשב את סך יש  לשם כך אפשרות החיצונית במודל.ב הנכלליםהממרחים 

 .הכמות הנצרכת הפוטנציאליתולחסר גודל זה מסך בניתוח, ביהם קיימים נתונים ונכללים לג חלבמבוססי 

בעבור כל אחד מתוך סך כל עץ הממרחים של האפשרות החיצונית הכמותי  חלקההתרשים הבא מתאר את 

 שנבדקו: היומית לאדם מערכי הצריכה

 
 ם הקמעונאיםרשות לנתוניהעיבוד  - 21 איור

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

2 1 5 2 2 22 2 1 5 2 2 22 2 1 5 2 2 22 2 1 5 2 2 22 2 1 5 2 2 22 2 1 5 2 2 22 2 1 5 

1115 1113 1112 1114 1112 1121 1122 

 נתח השוק של האפשרות החיצונית לאורך זמן
 מתוך סך צריכה פוטנציאלית

 גרם 51 גרם 215 גרם 151
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משתנה בהתאם להנחת הצריכה מתוך כלל הממרחים  האפשרות החיצונית של חלקה ניתן לראות,שכפי 

 1-שקולה לצריכה של כגרם, אשר  51יש להדגיש כי כמות צריכה יומית של  .25%-ל 35% שביןבטווח  תהיומי

לצורך עבודה זו, נבחר  .מתוך כלל הממרחים 21%-כלחיצונית האפשרות ה חלקה של מביאה את 73כפות,

 21%-כשל האפשרות החיצונית עומד על  שחלקה. הנחה זו מביאה לכך גרם ליום 215של ריכה יומית שיעור צ

כמו כן,  .הרלוונטיתגבוה לאפשרות החיצונית נפוץ בספרות שיעור מכירות יצוין כי . מתוך סך כל הממרחים

השפעה לכך  יןאהממחישים כי  74בשיעורה של האפשרות החיצוניתבהמשך יובאו ניתוחי רגישות לשינוי 

 .מהותית על התוצאות

 הצגת משתני העזר 4.2.3

עבור המשתנים האנדוגניים  מחייב שלושה משתני עזר לכל הפחות TLNL, שימוש במודל 1ן בפרק יושצכפי 

צוין בפרק כמו כן, . 𝑝𝑗 -מחירו של המוצר ו, 𝑠ℎ|𝑔-ו  𝑠𝑗|ℎ𝑔נתחי השוק היחסיים –הקיימים במשוואת האמידה 

חסרי מנגד עליהם להיות ו עם המשתנה האנדוגניהגיוני כלכלי בעלי מתאם משתני העזר צריכים להיות  כי 1

יש להדגיש כי לא נדרש כי משתני העזר יתארו בצורה מושלמת את המשתנים  .מתאם עם ההפרעה האקראית

כלומר, גניים. עם המשתנים האנדו , באופן חיובי או שלילי,שאלו יהיו מתואמים בלבדהאנדוגניים אלא 

כיוון השינוי של  יאפשרו לחזות אתששינויים נצפים במשתני העזר הללו, שנובעים מסיבות אקסוגניות, 

שלא לעשות שימוש במספר רב  מקובל בספרותבהתאם לכך, המשתנה האנדוגני וגודלו )באופן חלקי בלבד(. 

זהות המשתנה ואת בעבודה זו ימוש בהם נעשה ש העזרנתאר בקצרה את מקורות משתני  מדי של משתני עזר.

 .האנדוגני עימו הם מתואמים

 משתנה עלות 4.2.3.1

, אשר היצרניםלצורך עבודה זו, שימשו נתוני עלות של . ייצור המוצרים משתנה עלותהוא משתנה עזר ראשון 

נצפה  ככלל, 75בחלוקה רבעונית.ו( הקבוצהבתוך  מוצרים)כלומר ללא הבחנה בין  מוצאת קבוצ ברמת התקבלו

צפוי כי פירמה תגלגל משום שלצרכן המחיר של המוצר ובין הייצור שינויים בעלות בין  חיובי מתאםלראות 

לפיכך זהו משתנה . צרכן הסופיל אשר בתורו יעלה בגין כך את המחיר ,הקמעונאי חלק מן הגידול בעלויות אל

 . עזר רלוונטי למשתנה המחיר האנדוגני

לשאוף לכלול רכיבי עלות ישירים שכן סביר כי אלו ישתקפו וססי עלות יש משתני עזר מבבחירת ב, על פי רוב

מסעיפי שחלק  כאשר המקור למשתני העלות הוא בנתוני החברות עולה החשש אולם,בתהליך תמחור המוצר. 

)למשל, מגוון שיקולים ב שמקורןאסטרטגיות הקצאת עלויות העלות המדווחים על ידי החברות משקפים 

בתום תקופה באופן רטרואקטיבי, יכול שהתבצעה  םתקצאחלטה בדבר ההה כך לדוגמא .(סמבשיקולי 

ליכולת של סעיפי העלות השונים תרומתם  במקרים כאלה .בתהליך התמחיר אינו משתקף בהכרחובאופן ש

, שבמהותו עם זאת, בעת ביצוע מבחן המונופול ההיפותטי. קטנהצפויה להיות ההסבר של משתנה העזר 

                                                      

 :מ"ל. ראו טבלת המרה בכתובת 24.4-כף שקולה לכ 73
http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19730018242.pdf 22.5.1123ך , כניסה בתארי.  

 .Villas-Boas (2007)בדומה לעבודתה של  74
 . 4.2.1ק תיאור המעבר מנתונים רבעוניים לחודשיים והתאמתם לנתוני המכירות הוסבר בחל 75

http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19730018242.pdf
http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19730018242.pdf
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בעת חישוב משתנה  שנגרעועלויות גם ברכיבי ניתן לשקול לעשות שימוש  שינויים ברווח היצרן,מתייחס ל

 76העזר על מנת לשקף באופן מיטבי את השינוי הפוטנציאלי ברווחי החברות.

  בעלותשינוי  משתנה 4.2.3.2

 שלטהנ מועד ולאות עד .בתנובה השליטה את (Apax Europe VI – A, L.Pקרן אייפקס ) רכשה 1114 ינוארב

 ההדמ משתנה. , שהיו, ועודם, ספקי החלב הגולמי העיקריים שלהוהמושבים הקיבוצים ידי עלתנובה 

(APAX )שינוי אקסוגני זה . 1114 בינואר הבעלות שינוי ואחרי לפני – תקופות לשתי הנתונים את מחלק

שכן הוא יכול  ,בזהות מקבלי ההחלטות בחברה מהווה משתנה עזר רלוונטי למשתנה המחיר האנדוגני

  ללא תלות בכיוון השינוי כתוצאה משינוי הבעלות. להסביר שינוי במגמת המחירים,

 תחרות ימשתנ 4.2.3.3

נבחנו מספר משתני עזר המתייחסים לעוצמת התחרות הקיימת בתוך קבוצת  בהתאם לספרות האמפירית,

  78ותר הם:שני משתני העזר שנמצאו כמתאימים בי 77מספר המוצרים בקבוצה.ב המשתקפת ,המוצא

  79אליה משתייך המוצר המוצא בקבוצת היצרן של הנוספים המוצרים , מספרעבור מוצר נתון - 

שכן מגוון מוצרים )משתנה אנדוגני ראשון( זה צפוי להיות בעל קשר חיובי עם המחיר עזר משתנה 

הנבחן המוצר  צרכנימלפחות חלק מתוך צפיה כי  אפשר לחברה להעלות את מחיריהעשוי לרחב יותר 

הרחבת  ההשלכות הצפויות שלמכיוון שאחת בנוסף, . של אותה חברה אחרים םמוצרי יעבור לרכוש

בין משתנה עזר זה נצפה לראות קשר חיובי  ,שלו שיעור המכירותהיא הגדלת  על ידי יצרן המגוון

וצא המשל היצרן בקבוצת  שיעור המכירות( לבין מסויימת מוצא)מספר המוצרים של היצרן בקבוצת 

 של שיעור המכירותבין משתנה העזר לבין  שלילי קשר לראות נצפהכמו כן, . שני( אנדוגני משתנה)

   80.מבית התחרות ריבוי בשל)משתנה אנדוגני שלישי(  בקבוצה היצרן מכירותסך  תוךמ המוצר

 שומן רמת שלהם אותה המוצא בקבוצת היצרן של הנוספים המוצרים , מספרעבור מוצר נתון - 

נה עזר זה דומה בצורתו למשתנה העזר שתואר לעיל אך מבדיל בין מוצרי היצרן על פי רמת משת

כל קבוצה חולקה לשלוש רמות שומן )נמוכה, בינונית, גבוהה( בהתאם כאשר  ,השומן שלהם

משתנה זה צפוי להיות מתואם עם נתחי השוק  81.להתפלגות אחוזי השומן במוצרים השונים בקבוצה

-ו  𝑠𝑗|ℎ𝑔, המוצא קבוצת בתוךקבוצת המוצא -של תתו המוצא קבוצת-תת בתוך צרהמו של היחסיים

𝑠ℎ|𝑔נצפה לראות קשר חיובי בין מספר המוצרים של היצרן  ,. בדומה למשתנה התחרות שתואר לעיל

של המוצר  שיעור המכירותבהתייחס לשל היצרן בקבוצה.  שיעור המכירותלבין באותה רמת שומן 

בדומה למשתנה מחד גיסא, אינו חד משמעי. הצפוי  , הרי שכיוון ההשפעהמכירות היצרןמתוך סך 

                                                      

מבחן המונופול ההיפותטי בוצע גם הוא בנטרול עלויות עלו. במקרה הנוכחי הושמטו חלק מהעלויות בעת חישוב משתנה העזר ו 76
שתנות עבור מוצרים שונים באותה הקבוצה מוביל לכך שתוצאות המבחן אינן משתנות מבנה הנתונים לפיו עלויות הייצור אינן מ

  איכותית בעקבות הגדלת עלויות בשיעור אחיד על פני כל מוצרי הקבוצה.
בוחן את שוק הרכב  Verboven (1996)ל . המאמר שVerboven (1996)-ו ,.Berry, et al (1995)ראו למשל את עבודותיהם של  77

עושה שימוש בפונקציה  Berry et al., (1995)ועושה שימוש בממוצע התכונות הנצפה של המתחרים כמשתנה עזר. עבודתם של 
 מורכבת יותר על מנת לשקלל את תכונות המתחרים כמו גם את מאפייני העלות שלהם כמשתנה עזר.

 מתארים את תוצאות הבדיקה כאשר נעשה שימוש בהרכבים שונים של משתני עזר.בהמשך מובאים ניתוחי רגישות ה 78
 קבוצת מוצא כהגדרתה במבנה ההיררכי )קוטג', גבינה לבנה וכד'(. 79
 .21-ל 1מהנתונים עולה כי המשתנה מקבל ערכים בין  80
מה ג' סווגה כרמת שומן "בינונית" ואילו א' וב' סווגו כרמת שומן "נמוכה", ר , רמות4.1.2לטבלה בחלק באופן ספציפי, בהתאם  81

רמות ד' וה' סווגו כרמת שומן "גבוהה". חריג יחיד לכך היא גבינה במרקם שמנת בה רמה ד' סווגה כרמת שומן "בינונית". למשל 
 גבוהה. ומעלה, כרמת שומן  2%כרמת שומן בינונית ומוצרי  5%שומן ומטה סווגו כרמת שומן נמוכה, מוצרי  1%בקוטג', מוצרי 
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, מכיוון שמשתנה מאידך גיסא .התחרות מביתקשר זה יכול להיות שלילי בשל העזר שתואר לעיל, 

חיובי שכן ריבוי יתכן כי מתאם זה יהיה  עזר זה מתמקד עבור מוצר נתון ברמת שומן מסוימת

 על ידי הצרכניםיותר על כך שרמת שומן זו מבוקשת עשוי להצביע מן מסוימת מוצרים ברמת שו

 .ביחס לרמות שומן אחרות

לפחות משתנה אנדוגני אחד, ב ולהסביר שינויים כל אחד ממשתני העזר צפוי לתרום סטטיסטיתלסיכום, 

הרצון למזער את ואילו כל משתנה אנדוגני מתואם לפחות עם משתנה עזר אחד. מבנה זה יוצר איזון בין 

 לבין היכולת להסביר שינויים במשתנים האנדוגניים. העזר מספר משתני

 הצגת משתני התועלת 4.2.4

והבלתי  (𝑥𝑗) מכיל גם את המאפיינים הנצפים 82ימין של משוואת האמידהאגף מלבד המשתנים האנדוגניים, 

בוקטור התכונות  שנכללו 𝑗של מוצר פים כעת נפרט מהם המאפיינים הנצ. 𝑗של המוצר הספציפי  (𝜉𝑗) נצפים

𝑥𝑗. 

 משתני מיקום בהיררכיה 4.2.4.1

 אליהן משתייך המוצר: הקבוצה -תתעבור ו ת המוצאקבוצעבור  המשתני דמ נכללוראשית, 

 קוטג', גבינה לבנה, גבינה צהובה, גבינה מלוחה, גבינת שמנת, גבינה  –קבוצה ל הדמ ימשתנ

  במרקם שמנת ולאבנה.

 אחרים"תנובה, טרה, גד, שטראוס ו –( קבוצה-)תת ליצרן המשתני דמ". 

של  השונות אפשרנו גם משתנה דמ אבקבוצות מוציצרן כל בנוסף, בכדי לאפשר השפעה שונה של 

  83.ויצרןאינטראקציה בין קבוצה 

 משתני מאפייני המוצר 4.2.4.2

ן של המוצר וטעמו. , הן אחוז השומקבוצה-ותתלקבוצה התכונות הנצפות של המוצרים, מלבד השתייכותם 

 לצורך אפיון התכונות הללו נעשה שימוש במשתנים הבאים:

 אחר.ורגיל, שום, זיתים, בצל  –לטעם  המשתני דמ 

 .84אחוז שומן ממוצע במוצר 

  על לאחוז השומן  85ליניארית-לאמשתנה זה נועד לאפשר השפעה  –אחוז שומן ממוצע בריבוע

 תועלת הצרכן.

 לתת מקום לשינוי בהעדפות הצרכנים על משתנה זה נועד  –מוצע אחוז שומן מ-אינטראקציה זמן

 .פני זמן )לדוגמה, כתוצאה מכניסתן של אופנות צריכה או בריאות לתודעה הצרכנית(

                                                      

 .1.5ק ( בחל4ראה משוואה ) 82
הקבוצה אליה הוא משתייך, היצרן הרלוונטי והזוג  – 2שלושה משתני דמה עבורם הערך יהיה  jבפועל, בכל תצפית למוצר  83

 .1יצרן. כל שאר משתני המיקום בהיררכיה יקבלו את הערך -המתאים של קבוצה
פיינים דומים כאשר אחד מהמאפיינים הללו הוא אחוז השומן. לעיתים, מוצר הוא איחוד של מספר מק"טים שונים בעלי מא 84

שומן ומעלה( וכולל מספר מק"טים בעלי אחוז שומן  14%מוצר מוגדר על טווח של אחוזי שומן )למשל גבינה צהובה בטעם רגיל 
פי אחוז שומן ספציפי, בהתאם  שונה. לכן, אחוז השומן של מוצר עשוי להשתנות על פני זמן. בפועל, רוב המוצרים מוגדרים על

 למק"טים הקיימים בקבוצה.
 ככל שאחוז השומן גבוה יותר התועלת גדלה יותר לאט. –למשל, תועלת שולית פוחתת מאחוז שומן  85
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 כפי שראינו בתיאור בניית המוצרים, טווח אחוזי  –ממוצע  אחוז שומן-בוצהאינטראקציה ק

נו לנכון לאפשר לאחוז השומן להשפיע השונות. על כן, מצא אהשומן שונה בין קבוצות המוצ

 הרלוונטית. אבאופן שונה על תועלת הצרכנים כתלות בקבוצת המוצ

 משתני זמן 4.2.4.3

מכיוון שהנתונים מתפרסים על פני למעלה משש שנים יש צורך במשתנה אשר ינטרל השפעות עתיות. לפיכך, 

המקבל את  ,לחג השבועות המכמו כן, נעשה שימוש במשתנה ד 86שימוש במשתנה זמן מצורת מגמה.נעשה 

יש לציין כי משתנים אלו אינם שונים בין מוצרים  בהתאם לתאריך מופע החג בשנה )מאי או יוני(. 2הערך 

  .באשר הם אלא רק בין תצפיות מתקופות שונות

 האמידה והצגת הגמישויות תוצאות  4.2.5

 שהתקבלו המקדמים פי לע שחושבו הביקוש גמישויות אתו המקדמים אמידת תוצאות את מתאר זה פרק

למשתנים הכלולים במשוואת  מתייחסמפרט אמידה  .(regression specification) אמידהה מפרטמיישום 

עליהם עמדנו בחלקים  ,האמידה )משתני העזר ומשתני התועלת( ולהנחות המשמשות בבניית אותם משתנים

עבודה זו . קבוצות-תתלו מוצא קבוצותלההיררכיה לפיה מחולקים המוצרים ו גודל השוק , לרבותהקודמים

המפרט הראשון מבוסס על פי י מפרטים אשר נבדלים זה מזה על בסיס המבנה ההיררכי בלבד. נשכוללת 

השני , ואילו המפרט ("מפרט הבסיס" )להלן: 4.1.2בחלק , כפי שתוארה מוצא החלוקה הראשונית לקבוצות

שומן, כולל(  2%גבינה צהובה רזה )עד  –ות נפרדות כולל הפרדה של קבוצת הגבינה הצהובה לשתי קבוצ

מפרט הבסיס חלק זה מציג את תוצאות . (המפרט הסופי")להלן: " שומן( 2%וגבינה צהובה שמנה )מעל 

קבוצת ליצירת מפרט אמידה נוסף נעוצה בתוצאות הגדרת . הסיבה ואילו המפרט הסופי יוצג בחלק הבא

הצביעו על כך שיש מקום  עבור גבינה צהובה. תוצאותאלו סמאמידת מפרט הבסישהתקבלה  התחליפים

 . ת מוצרי הגבינה הצהובה לשתי קבוצות מוצאלבחון הפרד

 :היא מהצורה הבאה משוואת האמידה כי נזכירבטרם הצגת התוצאות 

𝑙𝑛(𝑠𝑗𝑡) − 𝑙𝑛(𝑠0𝑡) = 𝛽𝑥𝑗𝑡 + 𝛼𝑝𝑗𝑡 + 휂𝑙𝑛 (𝑠𝑗𝑡|ℎ𝑔𝑡) + 𝜎𝑔𝑙𝑛(𝑠ℎ𝑡|𝑔𝑡) + 𝜉𝑗𝑡 

 𝑗מייצג יצרן )תנובה, טרה וכו'(;  ℎ; הרלוונטית )קוטג', גבינה לבנה וכו'( ת המוצאקבוצ מייצג את 𝑔 כאשר

שערכו  ביטויהיא למעשה  휂נדגיש שוב כי  שומן בטעם רגיל של גד(. 22%ספציפי )למשל, לאבנה המוצר הוא ה

휂כך: מחושב  = 1 − (1 − 𝜎𝑔)(1 − 𝜎ℎ𝑔)המשתנים  , כאשר𝜎𝑔 ו-𝜎ℎ𝑔  בין עוצמת המתאם מודדים את

, ולפיכך ערכיהם , בהתאמהקבוצות-תתבתוך ו מוצא קבוצותשל הצרכן בתוך התועלות האינדיבידואליות 

 . (0,1]בטווח אמורים לנוע 

  

                                                      

ניתוח רגישות הכולל שינוי אופן השפעת הזמן ממשתנה מגמה למשתנה דמה לכל תקופה לא מצא השפעה על קבוצות התחליפים  86
 המתקבלות.
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 אמידהמקדמי משוואת התוצאות  4.2.5.1

כאשר בשלב הראשון  2SLS (2 Stage Least Squares),87 שלבית-ה הדונאמדת בשיטשלעיל משוואת האמידה 

שיעור , (𝑝)המחיר  - שלושת המשתנים האנדוגניים, כל אחת מתייחסת לאחד מרגרסיותשלוש מורצות 

 (𝑠𝑗|ℎ𝑔) בקבוצהשל מוצר מכלל המוצרים של אותו יצרן  שיעור המכירותו (𝑠ℎ|𝑔) מקבוצהשל יצרן  המכירות

בכדי להעריך את משתני העזר ומשתני התועלת שפורטו לעיל.  הכוללים את סוגנייםהמשתנים האקעל  -

  88:ראשוןהשלב הכפי שהתקבלו באמידת  הםהטבלה הבאה מפרטת את מקדמיתקפות ארבעת משתני העזר, 

 𝒑 𝒔𝒋|𝒉𝒈 𝒔𝒉|𝒈 אמידת שלב ראשון

-1.112145 1.12451 1.15515 עלות ייצור  

1.2213*** שינוי בעלות  1.13141-  1.14222 

1.2234*** קבוצהבמספר המוצרים הנוספים של היצרן   ***1.31412-  ***1.22422  

-2.25442*** שומן רמת , באותהקבוצהבמספר מוצרים נוספים של היצרן   ***1.15221  ***1.1513  

R
2 1.2422 1.4142 1.4232 

מתוך אחת מובהקים בלפחות  - ני משתני התחרותוש משתנה הבעלות – משתני העזרשלושה מניתן לראות כי 

משתני  שני. כמו כן, כיוון ההשפעה הם חשובים לתהליך האמידה ועל כן ,שלוש אמידות השלב הראשון

מספר המוצרים של היצרן : כפי שתיארנו אותו בפרק היישום האמפירי תואם את ההיגיון הכלכלי התחרות

, ומתואם שלילית הקבוצהשל אותו יצרן מסך  שיעור המכירותם עמתואם חיובית עם המחיר ו ת מוצאבקבוצ

, בקבוצהמספר המוצרים של היצרן  ;בקבוצההיחסי של כל מוצר מסך מכירות היצרן  שיעור המכירותעם 

של המוצר  שיעור המכירותועם בקבוצה של היצרן  שיעור המכירותבאותה רמת שומן מתואם חיובית עם 

 הבעלות שינוי משתנה 89.קבוצההתומך בהעדפת הצרכנים רמת שומן מסוימת בכל מכלל מוצרי היצרן, באופן 

על מחירו של תשפיע עלות הייצור נציין כי על אף שצפוי היה כי . המחיר עבור סטטיסטית ומובהק חיובי נמצא

   , המתאם אינו מובהק סטטיסטית.המוצר

  90:בטבלה הבאה מוצגות מאמידת השלב השנישהתקבלו המרכזיים תוצאות המקדמים 

 מקדםערך ה אמידת שלב שני

𝜶 – 1.123*** מקדם המחיר- 

𝜼 –  1.21141*** היחסי של מוצר מיצרן שיעור המכירותמקדם 

𝝈𝒈  –  1.42211*** ת מוצאשל יצרן מקבוצהיחסי  שיעור המכירותמקדם 

מצופה על פי רכן, כפי שמלמדות כי המחיר משפיע באופן שלילי מובהק על תועלת הצתוצאות האמידה 

 1.422עומד על הקבוצה ברמת  𝜎𝑔 המתאם. התוצאות נותנות גם תוקף למבנה ההיררכי: התיאוריה הכלכלית

 91.(휂ושל  𝜎𝑔)מקדם זה מחושב כפונקציה של  1.524 עומד על 𝜎ℎ𝑔( קבוצה-היצרן )תתהמתאם ברמת ואילו 

הנתונים. יתרה  ל ידיע אינו נשללמשמעה כי המודל  2-ל 1ם אלו בין מצאותם של מקדמייהכי  יש לציין עוד

מודל בהמוצעת מכך, העובדה כי מקדמים אלו גבוהים באופן משמעותי מאפס עקבית עם החלוקה ההיררכית 

                                                      

 . 2SLSתוך שימוש באומד מסוג  ivregress, על ידי שימוש בפקודה 22.1, גרסה Stataהאמידה עצמה בוצעה באמצעות תוכנת  87
מקדמי משתני התועלת מאמידת השלב הראשון מתוארים בנספח ג'. מכאן ואילך, בהתייחס לתוצאות האמידה, הסימון )***(  88

 .5%-)*( מובהקות למעלה מ-ו 2%-**( מובהקות למעלה מ, )1.2%-מלמד על רמת מובהקות של למעלה מ
כמו כן, נמצא כי קיים קשר שלילי בין מספר המוצרים באותה רמת שומן ומחיר המוצר. פרשנות קשר זה אינה חד משמעית שכן  89

 היא מהווה השפעה מקזזת לקשר החיובי בין מספר המוצרים הכללי בקבוצה של אותו יצרן ומחיר המוצר.
 מצורף בנספח ג'., 𝛽ט מלא של המקדמים הנוספים, כלומר מקדמי התועלת פירו 90
𝜎𝑔התוצאה המתקבלת לפיה יש לציין כי  91 > 𝜎ℎ𝑔 המודל של כלשהן מהגבלות נובעת אינה. 
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צולבות בין הגמישויות הנתוני  מובאיםמשמעותן של תוצאות אלה בסיסי להסבר ספק בכדי ל שלבי.-הדו

 שונות:מוצא קבוצות לו ת מוצאקבוצלאותה , קבוצה-תתה לאותמוצרים השייכים 

 חציון הגמישות הצולבת שיוך מוצרים
 1.21232 קבוצהמוצרי יצרן באותה 

 1.11111 קבוצהמוצרי יצרנים שונים באותה 

 1.1112 שונות, ללא תלות ביצרןמקבוצות מוצרים 

 מסוימת. ת מוצאמקבוצשינוי במחיר של מוצר ות שתי מסקנות עיקריות ביחס להשפעה שיש למן הטבלה עול

ת מקבוצשל שינוי במחיר מוצר השפעה היה מצופה כי גבוה, הקבוצה ברמת  𝜎𝑔משום שהמתאם  ראשית,

הדבר ו ,אחרת )ללא תלות ביצרן( תהיה קטנה מאד ת מוצאמקבוצמסוימת על הכמות הנצרכת ממוצר  מוצא

 ,תאם החיובי בין מוצרי אותו יצרןשנית, כתוצאה מהמ ה.גמישות הצולבת החציונית המתאימב משתקף

הגמישות הצולבת ביניהם גבוהה יותר ביחס לגמישות הצולבת בין שני מוצרים כלשהם השייכים לאותה 

  92אך מיוצרים על ידי יצרנים שונים. ת מוצאקבוצ

 אמידת גמישויות 4.2.5.2

הגמישויות חושבו על ידי  .קבוצותהמכל אחת בהגמישויות את לחשב ניתן בשו מקדמי האמידה ולאחר שג

ההיפותטי. התרשים הבא מביא את  מבחן המונופול יישוםהדן ב 1.2שתואר בחלק כפי  ,ביצוע סימולציה

 ,.Andreyeva, et al (2010) לצורך השוואה, נציין כי בעבודתם של. 2%התוצאות עבור העלאת מחיר של 

מאמרים אשר אמדו את גמישויות הביקוש של מוצרי חלב, ממוצע  11-ת של למעלה מהמסכמת תוצאו

הממוצע  "Cheese"עבור מוצרי  ואילו 1.35היה  "Dairy"-ם שסווגו כימוצר שלגמישויות )בערכים מוחלטים( ה

טווח הגמישויות  25%בעבודתם, חישוב המשקלל סטיות תקן מצא כי בסבירות של  1.44.93שהתקבל היה 

  1.31.94-ל 1.15הוא בין  "Cheese"ואילו טווח הגמישויות של מוצרי  1.44-ל 1.43נע בין  "Dairy"וצרי למ

כמו  .הבסיס פי מפרטהנאמדות על  ת מוצאהעצמיות של כל קבוצבתרשים הבא מתוארות גמישויות הביקוש 

הסקירה  עבודתתוארים בשאלו מכפי  "Cheese"-ו "Dairy"טווח ערכי הגמישויות למוצרי מוצג תרשים ב, כן

או  זהח הגמישויות הנאמדות נמצאות בטוו הקבוצותכפי שניתן לראות, ברוב . ,.Andreyeva, et al (2010) של

 95קרוב אליו:

                                                      

משותפים לכלל  𝜎ℎ𝑔-ו 𝜎𝑔מסקנה זו תקפה כאשר נבחנים נתוני כלל הקבוצות יחדיו, באופן העקבי עם היותם של המקדמים  92
המוצרים במדגם. כאשר מוצרי כל קבוצה נבחנים בנפרד עולה כי בקבוצת הקוטג', ובאופן מינורי יותר בקבוצות הלאבנה וגבינת 
שמנת, הגמישות הצולבת בין מוצרי אותו יצרן נמוכה יותר בנקודות זמן מסוימות ביחס לגמישות הצולבת של מוצרים אלה ביחס  

 שונים בקבוצה.למוצרי יצרנים 
או לגבי ההבדלים ביניהם. כמו  "Cheese"-ו "Dairy"בעבודתם לא נמצא פירוט בדבר המוצרים הספציפיים המשויכים לקבוצות  93

. בחינת גמישויות 2%כן, לצורך התאמה לתוצאות הנסקרות בעבודה, הגמישויות הנאמדות כאן מתייחסות להעלאת מחיר של 
-מעלה כי הפער בין הגמישויות המתקבלות לאלו הנובעות מהעלאת מחיר של 21%את מחיר של הביקוש המתקבלות בעקבות העל

 .1.143אינו עולה על  2%
. כמו כן, Cheeseלמוצרי  1.12-2.25-ו Dairyלמוצרי  1.22-2.23טווח הגמישויות הכללי של המאמרים הנסקרים רחב יותר ונע בין  94

כוללים מחקרים אשר בוצעו בארה"ב בלבד כדי לנטרל הבדלים בביקוש הנובעים המחברים מדגישים כי נתוני הסקירה שלהם 
 מהבדלי העדפות צרכנים במדינות שונות בעולם.

לשם השלמת התמונה נאמדה גם גמישות הביקוש העצמית של עץ הממרחים בכללותו, המתקבלת כאשר מחירי כל המוצרים  95
)בערכים מוחלטים( לאורך כל תקופת המדגם. כמו כן, בחינת  1.11-1.1ח שבין . ערכי הגמישות הנאמדים נמצאים בטוו2%-עולים ב

 .1.11-1.12מובילה לערכי גמישות עצמית בטווח של  21%העלאת מחיר של 
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 ים קמעונאים ונתוני היצרניםעיבוד הרשות לנתונ - 22 איור

 תוצאהעל פני זמן.  עולות )בערך מוחלט(של כל המוצרים ושבות המחהגמישויות  כי ניתן לראות בתרשיםעוד 

בהינתן , (21כפי שעולה ממשוואה )בפרט, . על פני התקופהמהתנהגות המחירים בפועל  ,בין היתר ,זו נובעת

בכל נקודת זמן מוצא העצמית של קבוצת הגמישות הנשמרים קבועים על פני התקופה, , 𝜎𝑔-ו 𝛼 ,휂ערכי 

היצע המוצרים אינו שעל פי הנתונים, מכיוון באותו זמן.  והיצע המוצרים ונקציה של המחירפכ נקבעת

 לפיה 4.2ה בחלק באשהות תואמת את מגמת המחיר יומגמת הגמישו 96,משתנה באופן מהותי על פני זמן

 . בכל הקבוצות מגמת עלייהמציגים  1112המחירים מאמצע שנת 

 התחליפים קבוצות הגדרת 4.3

כאשר הוא מחזיק : א( בהתקיים שילוב הנסיבות הבא בין היתר טה להעלות מחיר במוצר מסויםמונופול יי

יעברו  בעקבות העלאת המחיר המונופול אבדיחלק מהצרכנים ש במקרה כזהכך ש למוצר בתחליפים קרובים

חרים ככל ששיעור הרווחיות מן המוצרים הא ; ב(מוצר אשר נמצא גם הוא בבעלות המונופול ממילא לרכוש

 בוצע באופן הבא:  שני גורמים אלו באים לידי ביטוי במבחן המונופול ההיפותטי אשר .גבוה יותר

  דורגו כל שאר המוצרים  (בכל אחת מנקודות הזמן)וכל אחד מהמוצרים  עבור, 1.1למתואר בחלק בהתאם

פים למוצר מסוים כך למעשה דורגו כל התחלי .מהגבוה לנמוך ,צולבותה חלקיותערכי הנגזרות העל בסיס 

  על פי רמת התחליפיות בינם לבין המוצר הנבחן.

  סכום חושב  97,הנצפים בכל מוצר הרווחיותו המכירות שיעורי בהינתןהקיים: חישוב הרווח במצב

)על בסיס  ובתחליף הקרוב ביותרהנבחן במוצר ( 1) ;בלבדהנבחן במוצר ( 2) :הנובע מאחזקההרווחים 

 הרווח")להלן:  ובשני התחליפים הקרובים וכו'הנבחן במוצר ( 1) ;וסבר לעיל(דירוג התחליפים שבוצע כמ

  (."הבסיסי

                                                      

מהם מציגים מכירות חיוביות בכל אחת מתקופות המדגם. מוצרים אלו אחראים  33מוצרים הקיימים במסד הנתונים,  252מתוך  96
 מסך המכירות הכמותיות בכל תקופה. 24.5%עד  21.5%-לכ
נהנים מאותו קבוצה  תוךכך שבפועל כל המוצרים בנעשה שימוש בנתוני עלות ורווחיות של יצרן אחד כמייצג את כלל היצרנים,  97

את מרווח. יש לציין כי בספרות מתוארות מתודולוגיות לאמידת מרווחי מוצרים כפי שהם משתמעים ממבנה הביקוש, ראו למשל 
 . Villas-Boas (2007) -ו Nevo (2001)עבודותיהם של  
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  של  שיעורי המכירותסימולציה במטרה לזהות את השינויים ב בוצעה: חזויים שיעורי מכירותחישוב

. סימולציה זו המוצר הנבחן בלבד במחיר 21%או  5%המוצרים השונים בעקבות העלאת מחיר של 

 .1.2בהרחבה בחלק כפי שתואר  ,על הפרמטרים אשר הופקו ממשוואת האמידהמתבססת 

  כלומר לאחר העלאת המחיר החדשים שיעורי המכירותמשנמצאו  :המונופול ההיפותטיביצוע מבחן ,

חושב הרווח  ,מעליית המחירהנובע  של המוצר הנבחן ובהינתן שיעור הרווחיות החדשבמוצר הנבחן, 

בין הנובע מאותה אחזקה. ככל שההפרש  הבסיסי לרווחוהושווה  נבחן בלבדהחזוי מאחזקה במוצר ה

במוצר ובתחליף הקרוב ביותר,  התהליך ממשיך לחישוב רווח החזוי מאחזקה ,שלילינמצא כהרווחים 

. במקרה יםחהראשון בין הרווחיובי ההפרש הן הלאה עד למציאת במוצר ובשני התחליפים הקרובים וכ

של המוצר הנבחן נקבעת להיות קבוצת קבוצת התחליפים היפותטי מסתיים וזה מבחן המונופול ה

 . חיובי הבסיסי רווחל החזויהרווח  המוצרים הקטנה ביותר עבורה ההפרש בין

 הלכל מוצר מספר המוצרים הנמצאים איתו באותיוגדרו בכל מוצר,  21%-ו 5%העלאות מחיר של  נובחיכעת, 

 :שלהם קבוצת התחליפיםמספר המוצרים הנכללים במוצרים על פי ההתפלגות תוצג ו, קבוצת תחליפים

   
 ם ונתוני יצרניםים קמעונאירשות לנתוניהעיבוד  - 12 איור

. הנבדק המוצר מלבד מוצרים 2 היותר לכל כוללות התחליפים קבוצותמ 25%-21% כי עולה םמיהתרשי מן

, כלומר 98.(במספר 251-כ) שנבחנו המוצרים ללכ את ואף 11, 11 הכוללות תחליפים קבוצות קיימות ,בנוסף

                                                      

. במקרה זה המבחן מצביע לכאורה על בלבדהנבחן הכוללות את המוצר  קבוצות תחליפיםקיימות גם כפי שניתן לראות בתרשים,  98
מחיר מעבר למחיר הנצפה בשוק בגין מוצר זה. עם זאת, תמחור חסר זה אינו בהכרח נובע מחשש הפירמה  כדאיות לפירמה להעלות

או אי מקסום רווח משני טעמים: ראשית, תהליך העלאת מחירים בענף מוצרי הצריכה, לזליגת הצרכנים למוצרים תחליפיים 
רך התקופת הנסקרת אכן קיימת מגמה של עליית מחירים בכל כי לאו הודגם 4.2.2ובמוצרי חלב בפרט, הוא תהליך הדרגתי. בחלק 

קבוצות המוצרים הנבחנות. לפיכך, לא מן הנמנע כי בתקופות מסויימות במדגם חלק מהמוצרים תומחרו בחסר. שנית, המבחן אינו 
מו חשש מהתערבות לוקח בחשבון שהפירמה מוגבלת ביכולתה להעלות מחיר משיקולים שאינם מתורגמים ישירות לשיקולי רווח כ
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 התפלגות גודל קבוצת התחליפים
 5%העלאת מחיר של 



44 
 

 מוצא היה לא הנבדקים החלב מוצרי כלב מונופול היפותטי השולט, מסוימים מוצרים עבורלשם המחשה, 

 באופן חורגת בהכרח אלו מוצרים של התחליפים קבוצת כי ברי. כרווחית הנבדק המוצר מחיר העלאת

 אפקט"מ נובעות אלו מעין רחבות תחליפים קבוצות כי כןית, לעיל שצוין כפי. המוצא מקבוצת משמעותי

 אותםל יחסבש משום תחילהכמל מאד גבוהים מחיריהם שבפועל מוצרים עבור מתקבלות כלומר", צלופן

 הגם אחר מוצר לרכוש לעבור הצרכנים את מובילה במחירם נוספת והעלאה, שוק כוח מופעל כבר מוצרים

 עד מאד קטן המקרים ברוב אלו מוצרים של הכולל המכירות היקף, זאת עם; קרוב בתחליף המדובר שאין

 99.בהמשך שיפורט כפי התחרות קבוצות הגדרת בתקפות פגיעה בכך שיש חששה את המאיין באופן, זניח

היא קבוצת נקודת זמן  כלב ,ת מוצאקבוצ כלתיבחן ההשערה לפיה במסגרת העבודה בתחילה,  ויןכפי שצ

, בהתאם שלהם קבוצת התחליפיםאשר  בקבוצהשל המוצרים  בצריכה חלקםאת  תחרות. כלומר, יש לבחון

ככל  אלו הוגדרו לשם הנוחות כ"מתוחמות". קבוצות תחליפים .קבוצת המוצאמלא חרגה  למבחן לעיל,

הרי  ,יותרשלהם מתוחמת, מתוך כלל המוצרים בקבוצה, גדול  קבוצות התחליפיםם של המוצרים ששחלק

 הלאחר שהוגדרלדוגמה,  .קבוצת תחרותמהווה  איקוף להשערה לפיה כל קבוצת מוצשניתן לראות בכך ת

קבוצת יזוהו מוצרי הקוטג' שקוטג', מוצר לכל  קבוצת תחליפיםבאמצעות מבחן המונופול ההיפותטי 

 מתוחמת ויחושב חלקם הכמותי של מוצרים אלו מתוך קבוצת הקוטג' כולה.  שלהם התחליפים

הכמותי של המוצרים אשר  חלקםשל  (כל תקופת הבדיקה)בהערך הנמוך ביותר  הטבלה הבאה מתארת את

שקבוצות , דהיינו 21%במקרה של העלאת מחיר של  המוצא, שלהם אינה חורגת מן קבוצה קבוצת התחליפים

 100:שהוגדרוהמוצא מתוחמות, ביחס לכל אחת מקבוצות התחליפים השונות שלהן 

 המתוחמותים קבוצות התחליפחלקן של  צת מוצאקבו
 211% קוטג'

 22.22% גבינה לבנה

 21.54% גבינה צהובה

 22.24% גבינה מלוחה

 23.51% גבינת שמנת

 211% גבינה במרקם שמנת

 22.4% לאבנה

היקף הצריכה מ 22%-מ המעלל ,במדגם חודש שנכללבכל לדוגמה, הגבינה הלבנה קבוצת כלומר, לגבי 

גבינה מוצרים שאינם  תכוללאינה  שלהם קבוצת התחליפים אשררים מוצשייך ל ת מוצא זובקבוצהכמותי 

זניח מוגדר שוק אשר חורג היקף צריכה כמותי בעלי מעטים וגבינה לבנה . במילים אחרות, רק למוצרי לבנה

 קבוצת התחליפיםשל המוצרים שחלקם הכמותי הממצאים מעידים על כך ששיעור . הגבינה הלבנהמקבוצת 

הממצאים ועל כן  ,הנבחנותהקבוצות ברוב  הוא גבוה מאוד מוצאהת קבוצממוצר שאינו הם אינה כוללת של

 .קבוצות תחרותכאלו קבוצות תומכים בהגדרת 

שלהם אינה כוללת  קבוצת התחליפיםבקבוצת הגבינה הצהובה נמצא השיעור הנמוך ביותר של מוצרים ש

תונים המקבילים ביתר הקבוצות. על כן, מן הנ 15%-מוצר שאינו נמנה על הקבוצה שהוגדרה, בפער של כ

                                                                                                                                                                          

. ,.Hendel, et al (2014)רגולטורית בתגובה )לדוגמה על ידי הכנסת המוצר הרלוונטי לפיקוח(, כפי שמשתקף בנייר העבודה של 
  קבוצות תחליפים הכוללות מוצר יחיד אינו פוגע בתקפותו של המבחן.לאור זאת, קיומן של 

 הכוללות מספר מצומצם של מוצרים.  קבוצות תחליפים"אפקט צלופן" עשוי להתקיים גם ב יש להדגיש כי 99
מייצג את שיעור חלקם הכמותי המקסימלי של מוצרים שקבוצת התחליפים שלהם כללה  211%-להבהרה, המשלים בטבלה ל 100

 מוצרים מחוץ לקבוצה בנקודת זמן כלשהי לאורך התקופה.
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קבוצת כתומכים בהגדרת הגבינה הצהובה כ ם אלולא נתייחס לממצאיבעבודה זו , שמרנותומטעמי 

  101.תחרות

 המפרט הסופי  4.3.1

כפי שהוצג אחת.  אמוצלקבוצת  ,על כל רמות השומן שלהן ,גבינות הצהובותאיחד את כל ה בסיסהמפרט 

קבוצת של המוצרים אשר  שיעור המכירות זו קבוצהבההיפותטי מראים כי ממצאי מבחן המונופול לעיל, 

בחינה מדוקדקת של  .אחרותלקבוצות  נמוך יחסית מוצאהת קבוצשלהם אינה חורגת מגבולות  התחליפים

בטעם רגיל, כוללות  2%ת אחוז שומן של עד ובעל ותצהוב ותשל גבינ קבוצות התחליפיםהסיבה לכך מגלה כי 

 .מוצרי גבינה לבנה(כדוגמת ) גבינה צהובהמוצרי מלבד נוספים וחרות יותר במדגם מוצרים בתקופות המא

מאחר שעבור מוצרים המהווים כרבע מהצריכה של גבינות צהובות, קבוצת התחליפים כוללת תחליפים 

 צתוקבתקפותה של ההשערה כי גבינות צהובות ככלל מהוות שאינם בקבוצת המוצא )אינה מתוחמת(, הרי ש

 . חלשה באופן יחסי תחרות

קבוצות התחליפים של מוצרי הגבינות  כל , עולה כיהגבינות הצהובותכלל  של קבוצות התחליפיםבבחינת 

לעומת זאת, הגבינה הצהובה. לקבוצת כוללות מוצרים שאינם שייכים  , בנקודות זמן שונות,הרזות הצהובות

 הובות השמנות אינן מתוחמות.הגבינות הצ של קבוצות התחליפיםרק חלק מצומצם של 

גבינה צהובה מוצרי גבינה צהובה שמנה והמאפשר בידול בין מוצרי  היררכימבנה , נבחן אלוממצאים לאור 

ברמה מוצא קבוצות תשע יורכב מכך שהבסיס מפרט יחס לבההיררכי שונה מבנה ה .(הסופי המפרט, )רזה

: גבינה קבוצותהגבינה הצהובה הופרדה לשתי  (, כאשרהבסיסההיררכית העליונה )במקום שמונה במפרט 

הרמה  102.שומן( 2%)באחוזים שעד וכולל  וגבינה צהובה רזה שומן( 2%)באחוזים שעולים על  צהובה שמנה

זהים למפרט נותרו ההיררכית השנייה )על פי יצרן( ואופן הגדרת המוצרים )מבחינת המאפיינים הנצפים( 

על ידי ת נשללאינה נפרדות קבוצות הגבינה הצהובה לשתי  רדתהפכי ממצאי האמידה מראים  103.הבסיס

 :הנתונים

 מפרט סופי בסיסמפרט  מקדם
𝜶 – 1.12532*** -1.123*** מקדם המחיר- 

𝜼 –  1.21522*** 1.21141*** היחסי של מוצר מיצרן שיעור המכירותמקדם 

𝝈𝒈  –  1.41111*** 1.42211*** של יצרן מקבוצההיחסי  שיעור המכירותמקדם 

שלהם  קבוצת התחליפיםשהקבוצה בתוך מוצרים של  שיעור המכירות כימגלה  המונופול ההיפותטימבחן 

גבוה יותר ביחס לשתי כי שיעור זה ושאינן גבינה צהובה לקבוצות ביחס הבסיס למפרט  דומהנשאר מתוחמת 

את הערך הנמוך ביותר )בכל מתארת . בדומה לחלק הקודם, טבלה זו הגבינה הצהובה החדשותקבוצות 

שלהם מתוחמת במקרה של  קבוצת התחליפיםהכמותי של המוצרים אשר  תקופת הבדיקה( של חלקם

 שהוגדרו: א, ביחס לכל אחת מקבוצות המוצ21%העלאת מחיר של 

                                                      

 ביחס מסמרות לקבוע ומבלי שמרנות מטעמי כנמוך הצהובה הגבינה בקבוצת הנשמר הצריכה היקף לשיעור מתייחסים אנו 101
 . תחרות קבוצת מהווה מסוימת אמוצ קבוצת כי קביעה לצורך הנדרש בקבוצה הנשמר המינימלי הצריכה שיעור להיקף

 .25%על  יש לציין כי אחוז השומן המינימאלי של מוצרי גבינה צהובה שמנה בתקופת המדגם עומד 102
מזה של  15%-החדשות מצאה כי מחירה של גבינה צהובה רזה גבוה בכ קבוצותבחינה של המחירים הממוצעים של כל אחת מה 103

כמו כן, נרשם הבדל קל בין  .קבוצותגבינה צהובה שמנה לאורך כל תקופת המדגם. פער מחירים זה מהווה סממן לבידול בין ה
בה רזה גמיש יותר מזה של גבינה צהובה שמנה. גמישויות שאר הקבוצות לא השתנו באופן הגמישויות כאשר הביקוש לגבינה צהו

 משמעותי בעקבות שינוי המבנה ההיררכי.
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 המתוחמות קבוצות התחליפיםחלקן של  ת מוצאקבוצ
 מפרט סופי מפרט בסיס

 211% 211% קוטג'
 22.22% 22.22% גבינה לבנה

 גבינה צהובה רזה
21.54% 

41.24% 
 22.41% גבינה צהובה שמנה

 22.24% 22.24% גבינה מלוחה
 23.51% 23.51% גבינת שמנת

 211% 211% גבינה במרקם שמנת
 22.4% 22.4% לאבנה

. הגבינה הצהובה השמנה גבוה מאדבקבוצת  המתוחמות קבוצות התחליפיםחלקן של  מן הטבלה עולה כי

לאור זאת, ניתוחי הרגישות המובאים בחלקים הבאים יבוצעו ביחס למפרט הסופי הכולל הפרדה בין גבינה 

גבוה באופן אינו  המתוחמות קבוצות התחליפיםחלקן של  ,הרזהגבינה הצהובה אשר לב צהובה רזה ושמנה.

    .יותרובחלק מניתוחי הרגישות אף נמצא נמוך  בסיסהביחס למפרט  משמעותי

 הבאות מהקבוצות אחת כל בהגדרת תומכים הנתונים כי מעלות לעיל שתוארו הבדיקות תוצאות, יכוםלס

 שמנת גבינת, שמנת במרקם גבינה, מלוחה גבינה, שמנה צהובה גבינה, לבנה גבינה', קוטג - תחרות קבוצתכ

ווה קבוצת תחרות עבור גבינה צהובה רזה תוצאות הבדיקה תומכות בהשערה כי קבוצת מוצא זו מה .ולאבנה

 במידה פחותה.

 שלבי(-)מבנה היררכי חד Nested Logitתוצאות מודל  4.3.2

. לצורך אמידת 4.1למתואר בחלק  בהתאם, מבחן המונופול ההיפותטי בוצע TLNL-בדומה למודל ה

( המשמשות לצורך קביעת סדר התחליפיות 21)-( ו2ואילו משוואות ) 104(5המקדמים נעשה שימוש במשוואה )

באופן בעל רמה היררכית אחת בעקבות העלאת מחיר עודכנו כך שיתאימו למודל שיעור המכירות  וחיזוי

 הבא:

 (105(א2)
𝜕𝑞𝑘
𝜕𝑝𝑗

∙
𝑝𝑗

𝑞𝑘
= 𝛼 ∙ 𝑝𝑗 (−

𝜎

1 − 𝜎
𝑠𝑗|𝑔 ∙ 𝑋𝑗𝑘 − 𝑠𝑗) 

𝑠𝑗 (א21) =
𝑒𝛿𝑗 (1−𝜎)⁄

𝐷𝑔
𝜎 ∙ ∑ 𝐷𝑔

1−𝜎
𝑔

,    𝐷𝑔 =∑𝑒𝛿𝑗 (1−𝜎)⁄

𝑗∈𝑔

  

משווה בשני הטבלה הבאה  .TLNL-תוצאות המודל בעל רמה היררכית אחת דומה לתוצאות מודל ה

קבוצת הכמותי של המוצרים אשר  את הערך הנמוך ביותר )בכל תקופות הבדיקה( של חלקםהמודלים 

, דהיינו הגדרות השוק 21%העלאת מחיר של במקרה של  ת המוצאשלהם אינה חורגת מקבוצהתחליפים 

 שהוגדרו: את המוצוהמתוחמות, ביחס לכל אחת מקבוצ

  

                                                      

 .4.1.4-ו 4.1.1הרכב משתני העזר ומשתני התועלת נותר זהה להרכב המתואר בחלקים  104
𝑋𝑗𝑘במשוואה זו  105 =  במידה ושני המוצרים שייכים לקבוצות שונות. פסואבמידה ושני המוצרים שייכים לאותה קבוצה,  1
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 אקבוצת מוצ
 המתוחמותקבוצות התחליפים חלקן של 

Nested Logit TLNL 
 211% 211% קוטג'

 22.22% 211% גבינה לבנה
 41.24% 41.11% גבינה צהובה רזה

 22.41% 22.23% גבינה צהובה שמנה
 22.24% 22.2% גבינה מלוחה
 23.51% 22.12% גבינת שמנת

 211% 211% גבינה במרקם שמנת
 22.4% 22.4% לאבנה

 ויציבות רגישות ניתוחי 4.3.3

ויציבות הכוללת הפרדה בין מוצרי גבינה צהובה שמנה ורזה האמידה רגישות תוצאות  נבחנותבחלק זה 

ניתן לחלק לשני  אותםמספר שינויים  נונבחם כך . לשהסופישינויים במפרט האמידה בתגובה להמסקנות 

 ושינויים בהרכב המשתנים)שינוי שיעורי הרווחיות ושינויים בגודל השוק( ם: שינויים בהרכב הנתונים סוגי

  .)משתני עזר ותועלת(

  שינוי שיעורי הרווחיות:

חלבות הגדולות בלבד בעבודה זו נעשה שימוש בנתוני אחת המביישום מבחן המונופול ההיפותטי כאמור, 

מכירה לקמעונאי לעלות הייצור(. בכדי הפער בין מחיר המוגדר כלצורך חישוב המרווח הרלוונטי לכל מוצר )

אלא  המחלבות אינם זהים של הרווחיות שיעוריהונח כי לאפשר שונות בין החברות נבחנו תרחישים בהם 

 שנבדקובתרחישים  106.חושב המרווח בפועל ביחס לרווחיות המחלבה שעבורה על פי גודל המחלבהמשתנים 

וקבוצות התחרות הנובעות קבוצות התחליפים לא נמצאו הבדלים משמעותיים בתוצאות מבחני הגדרת 

  107מהן.

  :הממרחים עץשינוי גודל 

 קובעת באופן ישיר את גודל האפשרות החיצונית ובדרך זו הממרחים עץשל הפוטנציאלי  וההחלטה לגבי גודל

אינה משפיעה  העץגודל  בחירתלהראות כי יש המשתנה התלוי אותו אנו אומדים. על כן,  על גם משפיעה

שנבחרו  העץ גדלי. וקבוצות התחרותקבוצות התחליפים , ובהתאמה על באופן מהותי על תוצאות האמידה

 211%לעליה של  31%גרם ממרחים ליום לאדם ונעים בין ירידה של  151-ו 51נובעים מצריכה של  לבדיקה

  108.הסופיביחס למפרט 

 וההבדלים הנובעים משינוי בגודלכי  ותמלמד עליהן ותהמסתמכ קבוצות תחליפיםתוצאות האמידה ו

  אינם משמעותיים.הממרחים עץ של הפוטנציאלי 

  

                                                      

במרווחים ביחס למחלבה שעבורה חושב  11%-21%מכיוון שקיימים יתרונות לגודל בתחום החלב, הונח כי קיימים פערים של  106
 כאשר הפער הוא כלפי מעלה עבור מחלבה גדולה יותר או כלפי מטה עבור מחלבה קטנה יותר. –המרווח בפועל 

 בלבד האחרונה המדגם בתקופתהמתוחמות  קבוצות התחליפיםבמקרה של גבינה צהובה שמנה, חלקן של רגישות זה, בניתוח  107
 ביחס לתוצאות המתקבלות במפרט הסופי. 41%-נמצא נמוך בכ

 נוגעת מכיוון שאמידת השלב הראשון ,משפיע על אמידת השלב השני בלבדבגודלו הפוטנציאלי של העץ כי שינוי זה  נציין 108
 כוללת אך ורק משתנים שאינם מושפעים מגודל השוק הפוטנציאלי.ולפיכך  למשתנים האנדוגניים בלבד
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 שינוי במשתני עזר: 

מפרט הבחלקים קודמים. שהוזכרה במהלך הבדיקה נעשה שימוש במספר רב של משתני עזר בהתאם לספרות 

אך ורק משתני עזר אשר מוסיפים לתקפותו של המודל והינם  בוהנחת עבודה כי יש לכלול הסופי נבחר מתוך 

 109:את כולליםשנבדקו נוספים בעלי היגיון כלכלי. משתני עזר 

 (.3-12)טווח ערכים  ת המוצאקבוצמספר המוצרים הנוספים ב 

  (.1-25) 110ומןבעלי אותה רמת ש ת המוצאבקבוצמספר המוצרים הנוספים 

  (.1-2של אותו יצרן ) 111,בעלי אותו טעם ת המוצאבקבוצמספר המוצרים הנוספים 

י העזר, משוואת האמידה כוללת שלושה משתנים אנדוגניים. במסגרת העוסק במשתנ 4.1.1חלק כפי שצוין ב

מן הבדיקה  .כללו שינוי של משתני התחרות בלבד אשר ניתוחי הרגישות נבחנו הרכבים שונים של משתני עזר

לאורך כל תקופת  סופימתקבלות תוצאות דומות למפרט הבמרבית הרכבי משתני העזר שנבחנו עולה כי 

 ברוב תקופת הבדיקה. סופימתקבלות תוצאות דומות למפרט הבחלק מהרכבי משתני העזר שנבחנו הבדיקה ו

 שינוי במשתני תועלת:

שינויים אפשריים במבנה תועלתו של  נבחנוזה  בחלק ,צד ההיצענבעו מבחלק הקודם משתני העזר בעוד 

 הצרכן. שני השינויים שנבדקו היו:

בכדי לאפשר לצרכן לשנות את העדפותיו בין וקבוצה הוספת משתנה אינטראקציה בין זמן . 2

 השונות לאורך זמן. אקבוצות המוצ

כבים יותר דפוסי שינוי מורבכדי לאפשר  ,דמה ילמשתנ 112משתנה הזמן ממשתנה מגמההחלפת . 1

 113לאורך זמן.

המתקבלות אינן שונות באופן משמעותי  ,קבוצות התחליפיםכמו גם  ,בשני המקרים תוצאות האמידה

 מהמפרט הסופי.

 מבנים היררכיים אלטרנטיביים:

הפרמטרים  כפי שצוין, קביעת המבנה ההיררכי נעשית על סמך ראיות איכותניות כאשר תוצאות אמידת

יות הנובעות מהם מאפשרות לבחון האם הנתונים תומכים במבנה המוצע. כלומר, השונים במודל והגמישו

המתודולוגיה אשר תוארה בפירוט לעיל מהווה כלי לבחינת השערות בלבד. תוצאות האמידה יכולות לשלול 

 את סבירות המודל הנאמד בשני מישורים:

  ערכי  –מישור טכני𝜎ℎ𝑔 ו-𝜎𝑔  0,1]מחוץ לטווח). 

 ערכי  –שור כלכלי9תיאורטי מי𝛼  חיוביים או ערכי𝛽  אשר מנוגדים לכיוון ההשפעה הצפוי המתואר

 ת.ובספרות, גמישויות שאינן סבירות ורחוקות מאמת המידה הידועה בספר

                                                      

בנוסף נעשה ניסיון לעשות בשימוש בפיקוח מחירים כמשתנה עזר. תוצאות האמידה מלמדות כי הנתונים שוללים את השימוש  109
 במשתנה עזר זה.

 ונית, גבוהה( בהתאם להתפלגות אחוזי השומן במוצרים השונים בקבוצה.כל קבוצה חולקה לשלוש רמות שומן )נמוכה, בינ 110
 כל קבוצה חולקה לשתי קבוצות טעם: רגיל, וטעם אחר שאינו רגיל. 111
 משתנה מגמה מניח שינוי אחיד וקבוע בתועלת הצרכן על פני זמן. 112
צרת קולינאריות עם מבנה משתנה הזמן במפרט זה אנו נאלצים להשמיט את משתנה העזר המתייחס לשינוי בעלות משום שנו 113

 החדש.
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 אלטרנטיביים היררכיים מבנים נבדקו מסוים מבנה על והצביע הראיות האיכותניות הנבדק שבמקרה מכיוון

 הראיות האיכותניות העלו .בלבד שונים היררכיים מבנים בין הבחירה על המשפיעים ורמיםהג הדגמת לצורך

אליה הוא שייך, היצרן, הטעם ואחוז המוצא כי כל מוצר אופיין על ידי קומבינציה של ארבע תכונות: קבוצת 

 כן.מייצגת את בחירתו הראשונית של הצר אקבוצת המוצבהתאם לראיות האיכותניות, כאשר  ,השומן

קבוצת מהווה מוצא ניתן היה לבחון את ההשערה לפיה כל קבוצת  4.1.2-ו 4.2.1ים ראשית, כפי שנדון בחלק

קבוצות בין  יםהבדלה כיהוצג  4.1.1בחלק  בעל רמה היררכית בלבד. Nested Logitבאמצעות מודל  תחרות

  .יםמשמעותי םינאוקבוצות התחרות המשתמעות מכך  יםמודלשני הכפי שהן נאמדות ב התחליפים

נבחנו מבנים היררכיים שונים המבוססים על מאפייני המוצר אשר אותרו על בסיס לשם הדוגמא, שנית, 

לשם כך תוך שינוי סדר החשיבות המוענק לכל מאפיין.  ניםהצרכמבחינת הראיות האיכותניות כמשמעותיים 

 קבוצה בין הסדר היפוך גם כמו מן,לרמת שושלבי המבוסס על חלוקה -נבדקו אפשרויות הכוללות מודל חד

יש להדגיש כי מבנים היררכיים אלטרנטיביים אלו לא הועלו כרלוונטיים על פי  .שלבי-ויצרן במודל הדו

הראיות האיכותניות ומובאים כאן לצורך המחשת הדרכים השונות בהן המודל עשוי להציג מבנים היררכיים 

הם הראיות האיכותניות מצביעות על יותר מאפשרות מסוימים כסבירים יותר מאשר אחרים במקרים ב

 אחת.

רמת השומן של המוצר נפסל על בסיס תוצאות אמידה שאינן  פיעל שלבי בו החלוקה נעשתה -המודל החד

כמו  114במגוון מפרטים שנבחנו עבור מבנה זה. 2-שנאמד היה גדול מ 𝜎תקינות, במובן שערך מקדם המתאם 

 נמצאו צאות האמידה היו תקינות, גמישויות הביקוש של הקבוצות השונותכן, במפרטים הספורים בהם תו

 .4.1.5שהוגדר בחלק כפי  115הסביר, לטווח מחוץ לחלוטין

במודל בו נהפך סדר ההיררכיה והענף חולק בשלב הראשון לקבוצות יצרנים ובשלב השני לקבוצות מוצרים, 

  116מהגמישויות המתקבלת במפרט הבסיס. 3עד פי  1נמצא כי הגמישויות המתקבלות בין הקבוצות גבוהות פי 

  

                                                      

 .הסופינבדקו הרכבים שונים של משתני עזר ומשתני תועלת אשר הותאמו לשינוי המבנה ההיררכי ביחס למפרט  114
, 11-לכ 2-שלבי מבוסס רמת שומן טווח הגמישויות על פני כל קבוצות המוצרים לאורך כל תקופת המדגם נע בין כ-במודל החד 115

 וחלטים.בערכים מ
-ל 2.2שלבי בו נהפך סדר ההיררכיה טווח הגמישויות על פני כל קבוצות המוצרים לאורך כל תקופת המדגם נע בין -במודל הדו 116
כאשר בכל הקבוצות, מלבד קוטג' וגבינה לבנה, הגמישויות המתקבלות עולות על הערך הגבוה ביותר הקיים , בערכים מוחלטים 2.5

 . 2.25, העומד על 4.1.5חלק בסקירת המאמרים המוצגת ב
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 סיכום .5

, מודל אקונומטרי לאמידת גמישויות על TLNL (Two-level Nested Logit)-יישום של מודל ההוצג בעבודה זו 

הצרכנים  תיאור מבנה העדפותב מודולריותאפשר ממודל זה  .לצורך הגדרת שווקיםבסיס התנהגות צרכנים, 

חלב על ההממרחים מבוססי על קבוצת המודל יושם . דפוסי תחלופה עשירים בין מוצרים מייצרוכפועל יוצא 

ת : קבוצמרכזייםעל ארבעה מאפיינים התבססה המוצרים . הגדרת בשוק הישראלינתוני צריכה סמך 

לפיהם המאפיינים . מווטעבמוצר , אחוז השומן המייצר את המוצר היצרןזהות אליה שייך המוצר,  המוצרים

ראיות איכותניות שנאספו בסיס על נבחרו  ,קבוצות המוצריםעל פיו קובצו האופן ה המודל, כלומר נבנ

 .בישראלהחלב תחום  במסגרת בדיקת

. מבחן זה, ההיפותטימבחן המונופול אקונומטרי של לצורך יישום היא שלב נדרש אמידת מאפייני ביקוש 

בעזרת על פי רוב  בעולם תחרות רשויות ידי על יושםמ ,שווקיםלצורך הגדרת חשוב ככלי אשר מוכר בספרות 

, קרי קבוצת התחליפים , הגדרת השוק של מוצר ספציפייישומו של המבחן בעבודה זועל פי  ני.ניתוח איכות

דרש מונופול להחזיק על מנת שהעלאת מחיר בשיעור כוללת את קבוצת המוצרים הקטנה ביותר בה נ שלו,

  חלוף תגדיל את רווחיו.-לתקופה שאינה בתקטן אך משמעותי באותו מוצר 

, זו אמידה .שונים מוצרים בין הצולבות הגמישויות מטריצת את לאמוד מאפשרת TLNL-ה מודל אמידת

 וכך מחיר מהעלאות הנגזר ברווח השינוי את להעריך מאפשרת ,מוצר כל עבור הרווחיות נתוני עם בשילוב

 זה כדוגמת, ההיפותטי המונופול מבחן של מלא ביצוע לשם כי יצוין. ההיפותטי המונופול מבחן את ליישם

 וטעמי במחירים משמעותיים אקסוגניים שינויים כגון) מסוימים שוק תנאי להתקים צריכים ,פה שבוצע

 .ההיצע לצד והן הביקוש לצד הן הנוגעים נרחבים נתונים לאסוף ונדרש (זמן לאורך יחסית יציבים צרכנים

 הוא הנתונים ועיבוד איסוף כי לכחד אין אולם החלב תחום של הנדון במקרה ,ברובם ,ניםזמי היו להא נתונים

 בידי דומים במודלים שימושה אפשרות על השפעה תהא ולכך ,כלל אפשרי אינו רבים ובמקרים, ביותר מורכב

 .בעתיד הרשות

: קוטג', בוצות תחרותקהבאות מהוות  המוצאמסקנה לפיה קבוצות אמפירי ל קיים בסיסכי הבדיקה העלתה 

יתר על כן,  117,118, גבינה מלוחה, גבינת שמנת, גבינה במרקם שמנת ולאבנה.שמנה צהובה גבינהגבינה לבנה, 

הצביעו  ,פרמטריםבשינוי  אושימוש במשתני עזר ותועלת נוספים בין השאר אשר כללו שונים, ניתוחי רגישות 

 .קבוצות תחרותאלו מהוות  מוצא יציבות התוצאות לפיהן קבוצותעל 

  

                                                      

הבדיקה לא כללה מוצרים הנמכרים במעדנייה ועל כן כל השווקים המובחנים המתוארים כאן מתייחסים למוצרים הנמכרים  117
 במדף בלבד.

גבינה צהובה רזה תוצאות הבדיקה תומכות בהשערה כי קבוצת מוצא זו מהווה קבוצת תחרות  , עבור4.1.2בחלק  לעיל כאמור 118
 דה פחותה.במי
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 פיתוח משוואת האמידה –נספח א'  .7

휂 בסימונים הבאים:נעשה שימוש  ב'-ים א' ומתמטיה יםנספחהלאורך כל  ≡ 𝜎1,   𝜎𝑔 ≡ 𝜎2,   𝜎ℎ𝑔 ≡ 𝜎3.  

השוק נתח  ,Cardell (1997) של לעבודתו , בהתאם"Type I Extreme value"מתפלג  휀𝑖𝑗𝑡בהינתן שגורם הטעות 

 )היחסי והאבסולוטי( של כל מוצר נתון על ידי:

𝑠𝑗|ℎ𝑔 =
𝑒
(
𝛿𝑗
1−𝜂

)

𝐷ℎ𝑔
, 𝐷ℎ𝑔 = ∑ 𝑒

(
𝛿𝑘
1−𝜂

)
𝑘∈ℎ𝑔  

𝑠ℎ|𝑔 =
𝐷ℎ𝑔
1−𝜎3

𝐷𝑔
, 𝐷𝑔 = ∑ 𝐷𝑘𝑔

1−𝜎3
𝑘𝑔∈𝑔  

𝑠𝑔 =
𝐷𝑔
1−𝜎2

𝐷
,𝐷 =∑𝐷𝑔

1−𝜎2

𝑔

 

𝑠𝑗 = 𝑠𝑗|ℎ𝑔 ∙ 𝑠ℎ|𝑔 ∙ 𝑠𝑔 =
𝑒
(
𝛿𝑗
1−𝜂

)

𝐷ℎ𝑔
∙
𝐷ℎ𝑔
1−𝜎3

𝐷𝑔
∙
𝐷𝑔
1−𝜎2

𝐷
= 𝑒

𝛿𝑗
1−𝜂 ∙ 𝐷ℎ𝑔

−𝜎3 ∙ 𝐷𝑔
−𝜎2 ∙ 𝐷−1 

δ0מכיוון שהתועלת של האפשרות החיצונית מנורמלת להיות אפס,  = , הרי שההסתברות שהצרכן בוחר 0

𝑠0באפשרות זו נתונה על ידי:  = 𝐷
  𝑗:119כעת, אנו מקבלים כי עבור כל מוצר  .1−

𝑠𝑗

𝑠0
=
𝑒
(
𝛿𝑗
1−𝜂

)
∙ 𝐷ℎ

−𝜎3 ∙ 𝐷𝑔
−𝜎2 ∙ 𝐷−1

𝐷−1
= 𝑒

(
𝛿𝑗
1−𝜂

)
∙ 𝐷ℎ

−𝜎3 ∙ 𝐷𝑔
−𝜎2 

ln (
𝑠𝑗

𝑠0
) = ln(𝑒

(
𝛿𝑗
1−𝜂

)
∙ 𝐷ℎ

−𝜎3 ∙ 𝐷𝑔
−𝜎2) =

𝛿𝑗

1 − 휂
− 𝜎3 ln(𝐷ℎ) − 𝜎2 ln(𝐷𝑔) 

=
𝛿𝑗

1 − 휂
− 𝜎3 ln(𝐷ℎ) + 𝜎2{[(1 − 𝜎3) ln(𝐷ℎ) − (1 − 𝜎3) ln(𝐷ℎ)] − ln(𝐷𝑔)} 

=
𝛿𝑗

1 − 휂
− 𝜎3 ln(𝐷ℎ) + 𝜎2 [(1 − 𝜎3) ln(𝐷ℎ) − ln(𝐷𝑔)⏟                

=ln(𝐷ℎ
1−𝜎3/𝐷𝑔)=ln(𝑠ℎ|𝑔)

− (1 − 𝜎3) ln(𝐷ℎ)] 

=
𝛿𝑗

1 − 휂
− (𝜎3 + 𝜎2 − 𝜎2𝜎3⏟          

=𝜂

) ln(𝐷ℎ) + 𝜎2 ln(𝑠ℎ|𝑔) 

=
𝛿𝑗

1 − 휂
+ 휂 {[

𝛿𝑗

1 − 휂
−

𝛿𝑗

1 − 휂
] − ln(𝐷ℎ)} + 𝜎2 ln(𝑠ℎ|𝑔) 

                                                      

𝐷ℎ𝑔לצורך נוחות הכתיבה אנו מקצרים באינדקסים ומחליפים  119 ≡ 𝐷ℎ. 
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=
𝛿𝑗

1 − 휂
+ 휂

[
 
 
 
 
 
 
 

𝛿𝑗

1 − 휂
− ln(𝐷ℎ)

⏟          

=ln(𝑒
(
𝛿𝑗
1−𝜂

)
/𝐷ℎ)=ln(𝑠𝑗|ℎ𝑔)

−
𝛿𝑗

1 − 휂

]
 
 
 
 
 
 
 

+ 𝜎2 ln(𝑠ℎ|𝑔) 

=
(1 − 휂)𝛿𝑗

1 − 휂
+ 휂 ln(𝑠𝑗|ℎ𝑔) + 𝜎2 ln(𝑠ℎ|𝑔) 

= 𝛿𝑗 + 휂 ln(𝑠𝑗|ℎ𝑔) + 𝜎2 ln(𝑠ℎ|𝑔) 

 ה על ידי:על כן, משוואת האמידה הסופית נתונ

ln(𝑠𝑗) − ln (𝑠0) = 𝛿𝑗 + 휂 ln(𝑠𝑗|ℎ𝑔) + 𝜎2 ln(𝑠ℎ|𝑔)  
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 פיתוח מטריצת גמישויות –נספח ב'  .8

 ראשית, נביא מספר חישובי עזר שימושיים:

𝜕𝑒
(
𝛿𝑗
1−𝜂

)

𝜕𝛿𝑗
=

1

1 − 𝜎1
𝑒
(
𝛿𝑗
1−𝜎1

)
 

𝜕𝐷ℎ
−𝜎3

𝜕𝛿𝑗
= −𝜎3𝐷ℎ

−𝜎3−1
1

1 − 𝜎1
𝑒
(
𝛿𝑗
1−𝜎1

)
 

𝜕𝐷𝑔
−𝜎2

𝜕𝛿𝑗
= −𝜎2𝐷𝑔

−𝜎2−1(1 − 𝜎3)𝐷ℎ
−𝜎3

1

1 − 𝜎1
𝑒
(
𝛿𝑗
1−𝜎1

)
 

𝜕𝐷−1

𝜕𝛿𝑗
= (−1)𝐷−2(1−𝜎2)𝐷𝑔

−𝜎2(1 − 𝜎3)𝐷ℎ
−𝜎3

1

1 − 𝜎1
𝑒
(
𝛿𝑗
1−𝜎1

)
 

 נתון על ידי: 𝑗שנית, נזכור כי נתח השוק של מוצר 

𝑠𝑗 = 𝑠𝑗|ℎ𝑔 ∙ 𝑠ℎ|𝑔 ∙ 𝑠𝑔 =
𝑒
(
𝛿𝑗
1−𝜂

)

𝐷ℎ
∙
𝐷ℎ
1−𝜎3

𝐷𝑔
∙
𝐷𝑔
1−𝜎2

𝐷
= 𝑒

(
𝛿𝑗
1−𝜂

)
∙ 𝐷ℎ

−𝜎3 ∙ 𝐷𝑔
−𝜎2 ∙ 𝐷−1 

 לפיכך, גמישות הביקוש העצמית נתונה על ידי:

𝜕𝑠𝑗

𝜕𝛿𝑗
=

1

1 − 𝜎1
𝑒
(
𝛿𝑗
1−𝜎1

)
∙ [𝐷ℎ

−𝜎3𝐷𝑔
−𝜎2𝐷−1] + [−𝜎3𝐷ℎ

−𝜎3−1
1

1 − 𝜎1
𝑒
(
𝛿𝑗
1−𝜎1

)
] ∙ [𝑒

(
𝛿𝑗
1−𝜎1

)
𝐷𝑔
−𝜎2𝐷−1]

+ [−𝜎2𝐷𝑔
−𝜎2−1(1 − 𝜎3)𝐷ℎ

−𝜎3
1

1 − 𝜎1
𝑒
(
𝛿𝑗
1−𝜎1

)
] ∙ [𝑒

(
𝛿𝑗
1−𝜎1

)
𝐷ℎ
−𝜎3𝐷−1]

+ [(−1)𝐷−2(1−𝜎2)𝐷𝑔
1−𝜎2(1 − 𝜎3)𝐷ℎ

1−𝜎3
1

1 − 𝜎1
𝑒
(
𝛿𝑗
1−𝜎1

)
] ∙ [𝑒

(
𝛿𝑗
1−𝜎1

)
𝐷ℎ
−𝜎3𝐷𝑔

−𝜎2]

=
1

1 − 𝜎1
{𝑠𝑗|ℎ𝑔 ∙ 𝑠ℎ|𝑔 ∙ 𝑠𝑔 − 𝜎3(𝑠𝑗|ℎ𝑔)

2
𝑠ℎ|𝑔∙𝑠𝑔 − 𝜎2(1 − 𝜎3)(𝑠𝑗|ℎ𝑔)

2
(𝑠ℎ|𝑔)

2
𝑠𝑔

− (1−𝜎1)(𝑠𝑗|ℎ𝑔)
2
(𝑠ℎ|𝑔)

2
(𝑠𝑔)

2
}

=
1

1 − 𝜎1
𝑠𝑗[1 − 𝜎3𝑠𝑗|ℎ𝑔 − 𝜎2(1 − 𝜎3)𝑠𝑗|ℎ𝑔 ∙ 𝑠ℎ|𝑔 − (1−𝜎1)𝑠𝑗]

=
1

1 − 𝜎1
𝑠𝑗[1 − 𝜎3𝑠𝑗|ℎ𝑔 − 𝜎2(1 − 𝜎3)𝑠𝑗|𝑔 − (1−𝜎1)𝑠𝑗] 
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⇒
𝜕𝑠𝑗

𝜕𝑝𝑗
∙
𝑝𝑗

𝑠𝑗
=
𝜕𝑠𝑗

𝜕𝛿𝑗

𝜕𝛿𝑗

𝜕𝑝𝑗⏟
=𝛼120 

∙
𝑝𝑗

𝑠𝑗
=

𝛼

1 − 𝜎1
𝑝𝑗[1 − 𝜎3𝑠𝑗|ℎ𝑔 − 𝜎2(1 − 𝜎3)𝑠𝑗|𝑔 − (1−𝜎1)𝑠𝑗]  

,𝑗)קבוצה -הגמישות הצולבת בין שני מוצרים השייכים לאותה תת 𝑘 ∈ ℎ, 𝑔, 𝑗 ≠ 𝑘) :נתונה על ידי 

𝜕𝑠𝑗

𝜕𝛿𝑘
= [−𝜎3𝐷ℎ

−𝜎3−1
1

1 − 𝜎1
𝑒
(
𝛿𝑘
1−𝜎1

)
] ∗ [𝑒

(
𝛿𝑗
1−𝜎1

)
𝐷𝑔
−𝜎2𝐷−1]

+ [−𝜎2𝐷𝑔
−𝜎2−1(1 − 𝜎3)𝐷ℎ

−𝜎3
1

1 − 𝜎1
𝑒
(
𝛿𝑘
1−𝜎1

)
] ∗ [𝑒

(
𝛿𝑗
1−𝜎1

)
𝐷ℎ
−𝜎3𝐷−1]

+ [(−1)𝐷−2(1−𝜎2)𝐷𝑔
1−𝜎2(1 − 𝜎3)𝐷ℎ

1−𝜎3
1

1 − 𝜎1
𝑒
(
𝛿𝑘
1−𝜎1

)
] ∗ [𝑒

(
𝛿𝑗
1−𝜎1

)
𝐷ℎ
−𝜎3𝐷𝑔

−𝜎2]

=
1

1 − 𝜎1
[−𝜎3𝑠𝑘|ℎ𝑔 ∙ 𝑠𝑗|ℎ𝑔 ∙ 𝑠ℎ|𝑔 ∙ 𝑠𝑔−𝜎2(1 − 𝜎3)𝑠𝑘|ℎ𝑔 ∙ 𝑠𝑗|ℎ𝑔(𝑠ℎ|𝑔)

2
𝑠𝑔

− (1−𝜎1)𝑠𝑘|ℎ𝑔 ∙ 𝑠𝑗|ℎ𝑔(𝑠ℎ|𝑔)
2
(𝑠𝑔)

2
]

=
1

1 − 𝜎1
𝑠𝑗[−𝜎3𝑠𝑘|ℎ𝑔−𝜎2(1 − 𝜎3)𝑠𝑘|𝑔 − (1−𝜎1)𝑠𝑘] 

⇒
𝜕𝑠𝑗

𝜕𝑝𝑘
∙
𝑝𝑘
𝑠𝑗
=
𝜕𝑠𝑗

𝜕𝛿𝑘

𝜕𝛿𝑘
𝜕𝑝𝑗

∙
𝑝𝑘
𝑠𝑗
=

𝛼

1 − 𝜎1
𝑝𝑘[−𝜎3𝑠𝑘|ℎ𝑔 − 𝜎2(1 − 𝜎3)𝑠𝑘|𝑔 − (1−𝜎1)𝑠𝑘]  

𝑗)קבוצה הגמישות הצולבת בין שני מוצרים השייכים לאותה  ∈ ℎ, 𝑔; 𝑘 ∈ 𝑚, 𝑔) :נתונה על ידי 

𝜕𝑠𝑗

𝜕𝛿𝑘
= [−𝜎2𝐷𝑔

−𝜎2−1(1 − 𝜎3)𝐷𝑚
−𝜎3

1

1 − 𝜎1
𝑒
(
𝛿𝑘
1−𝜎1

)
] ∗ [𝑒

(
𝛿𝑗
1−𝜎1

)
𝐷ℎ
−𝜎3𝐷−1]

+ [(−1)𝐷−2(1−𝜎2)𝐷𝑔
1−𝜎2(1 − 𝜎3)𝐷𝑚

1−𝜎3
1

1 − 𝜎1
𝑒
(
𝛿𝑘
1−𝜎1

)
] ∗ [𝑒

(
𝛿𝑗
1−𝜎1

)
𝐷ℎ
−𝜎3𝐷𝑔

−𝜎2]

=
1

1 − 𝜎1
[−𝜎2(1 − 𝜎3)𝑠𝑘|𝑚𝑔 ∙ 𝑠𝑗|ℎ𝑔 ∙ 𝑠ℎ|𝑔 ∙ 𝑠𝑚|𝑔 ∙ 𝑠𝑔 − (1−𝜎1)𝑠𝑘|ℎ𝑔 ∙ 𝑠𝑗|ℎ𝑔

∙ 𝑠ℎ|𝑔 ∙ 𝑠𝑚|𝑔(𝑠𝑔)
2
] =

1

1 − 𝜎1
𝑠𝑗[−𝜎2(1 − 𝜎3)𝑠𝑘|𝑔 − (1−𝜎1)𝑠𝑘] 

⇒
𝜕𝑠𝑗

𝜕𝑝𝑘
∙
𝑝𝑘
𝑠𝑗
=
𝜕𝑠𝑗

𝜕𝛿𝑘

𝜕𝛿𝑘
𝜕𝑝𝑗

∙
𝑝𝑘
𝑠𝑗
=

𝛼

1 − 𝜎1
𝑝𝑘[−𝜎2(1 − 𝜎3)𝑠𝑘|𝑔 − (1−𝜎1)𝑠𝑘]  

                                                      

𝛿𝑗נזכיר כי:  120 ≡ 𝑥𝑗𝛽 + 𝛼𝑝𝑗 + 𝜉𝑗. 
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𝑗)קבוצה  הגמישות הצולבת בין שני מוצרים שאינם שייכים לאותה  ∈ ℎ, 𝑔; 𝑘 ∈ 𝑚, 𝑙) נתונה על ידי : 

𝜕𝑠𝑗

𝜕𝛿𝑘
= [(−1)𝐷−2(1−𝜎2)𝐷𝑙

1−𝜎2(1 − 𝜎3)𝐷𝑚
1−𝜎3

1

1 − 𝜎1
𝑒
(
𝛿𝑘
1−𝜎1

)
] ∗ [𝑒

(
𝛿𝑗
1−𝜎1

)
𝐷ℎ
−𝜎3𝐷𝑔

−𝜎2]

=
1

1 − 𝜎1
[−(1−𝜎1)𝑠𝑘|𝑚𝑙 ∙ 𝑠𝑗|ℎ𝑔 ∙ 𝑠ℎ|𝑔 ∙ 𝑠𝑚|𝑙 ∙ 𝑠𝑔 ∙ 𝑠𝑙] = −𝑠𝑗 ∙ 𝑠𝑘 

⇒
𝜕𝑠𝑗

𝜕𝑝𝑘
∙
𝑝𝑘
𝑠𝑗
=
𝜕𝑠𝑗

𝜕𝛿𝑘

𝜕𝛿𝑘
𝜕𝑝𝑗

∙
𝑝𝑘
𝑠𝑗
= −𝛼 ∙ 𝑝𝑘 ∙ 𝑠𝑘  
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  האמידהתוצאות סיכום  –' גנספח  .5

, שאינו מפריד בין גבינה צהובה  את תוצאות האמידה של המפרט הראשוניבהתאמה הטבלאות הבאות מציגות 

 פי, הכולל הפרדה זו.שמנה ורזה, ואת אלו של המפרט הסו

עבור מאפייני המוצר השונים.  𝛽כמו גם את ערכי  𝜎𝑔-ו 𝛼,휂עמודת "אמידת השלב השני" מציגה את הפרמטרים 

נתחי השוק היחסיים והמחיר בעזרת המשתנים לאמידת מתייחסות "אמידת השלב הראשון" עמודות 

  .4.1.4-ו 4.1.1ומשתני העזר כמפורט בחלקים  האקסוגניים

קבוצת 
 משתנה משתנים

אמידת שלב 
 שני

 אמידת שלב ראשון

 מחיר
 שיעור מכירות

-מוצר מתת
 קבוצה

שיעור מכירות 
יחסי יצרן 

 מקבוצה

משתנים 
 אנדוגניים

    (𝜶) -1.125222*** מחיר

    (𝜼) 1.21141*** קבוצה-מוצר מתת שיעור המכירות

    (𝝈𝒈) 1.42211*** מקבוצהיחסי יצרן  שיעור מכירות

 משתני שומן
 1.111124 1.12224*** 2.4324*** 1.145151*** שומן

 -1.1111125 -1.1114223** 1.21244*** 1.112414** שומן בריבוע

 -1.1111222* 1.1112222*** -1.111541 1.1112114*** זמן× שומן 

 לחברה הדמ

 1.1311*** -2.2212*** 1.3112** 1.124411 תנובה

 -1.1245*** -1.12144 14.314*** -1.141424 טרה

 -1.141514 -1.114254 14.443*** 1.41121*** גד

 -1.3355*** -1.12123 -1.41132 -1.41124 שטראוס

קבוצת ל הדמ
 אמוצ

 1.1212*** -2.4121* 23.451*** 1.4532*** קוטג'

 -2.2142*** 1.32125 54.142*** 2.3323*** גבינה מלוחה

 -1.24414** 1.22142 43.121*** 1.3121*** ובהגבינה צה

 -4.1314*** 1.3424*** 14.524*** 1.2414*** גבינה לבנה

 -1.22151 -1.2124* 221.14*** 1.22134* גבינת שמנת

 -5.2252*** 1.1232*** 14.215*** 1.14511 גבינה במרקם שמנת

 לטעם הדמ

 1.25442*** 1.32111*** -1.2431*** 1.112243 שום

 -1.144212 -5.2411*** -1.23124 -1.41212*** בצל

 1.114231 1.1125*** -3.1144*** 1.23314** רגיל

 1.1111515 2.2144*** 2.3152** 1.22114*** זיתים

 משתני זמן
 -1.111242 -1.121132** 1.121141*** 1.1111252*** זמן )טרנד(

 -1.114452 -1.144424 1.412 1.22111*** חג שבועות

אינטראקציה 
 שומן קבוצה

 1.111142 1.113142 -1.2224*** -1.151232*** שומן ×קוטג' 

 1.122222 -1.21223*** -4.2453*** -1.14551*** שומן ×גבינה מלוחה 

 1.1112522 -1.24352*** -3.224*** -1.212*** שומן ×גבינה צהובה 

 1.124511* -1.24132*** -1.5321*** -1.134112*** שומן ×גבינה לבנה 

 1.111121 -1.21212*** -1.4244*** -1.2125*** שומן ×גבינה במרקם שמנת 

 -1.112214 -1.121111 -3.1435*** -1.21151*** שומן ×גבינת שמנת 

אינטראקציה 
 חברהקבוצה 

 1.4342*** 2.2443** 1.3211 1.22124* תנובה ×גבינה במרקם שמנת 

 5.2242*** 1.1434*** -11.121*** 1.23344 טרה ×מנת גבינה במרקם ש

 4.2414*** 2.2121* 1.214 2.4423* שטראוס ×גבינה במרקם שמנת 

 1.1112*** 2.4113** -25.121*** 1.121314 גד ×גבינה במרקם שמנת 

 -1.1324*** 1.3454*** -3.1134* -1.11514 תנובה ×קוטג' 

 1.31121*** -1.121252 -11.343*** -1.44314** טרה ×קוטג' 

 1.1532*** -1.22114** -11.414*** 1.125122 גד ×גבינה מלוחה 

 1.4125*** -1.22511* -3.212*** 1.14114 תנובה ×גבינה מלוחה 

 1.2154*** -1.45152 -21.135*** 1.12323 טרה ×גבינה מלוחה 

 -1.4244*** -2.1434 -1.1212 -1.21432** שטראוס ×גבינה מלוחה 

 1.1145*** 2.1442 -2.1412 1.42522** תנובה ×גבינה צהובה 

 1.1221*** -1.122423 -12.121*** 1.144214 טרה ×גבינה צהובה 

 -2.2222*** -1.14122 -11.242*** -1.44211*** גד ×גבינה לבנה 

 4.2214*** -1.12222 -11.122*** 1.1514 תנובה ×גבינה לבנה 

 4.2212*** -1.112*** -13.213*** 1.132224 טרה ×בנה גבינה ל

 3.522*** -2.122 -24.311*** 1.22141 שטראוס ×גבינה לבנה 

 -2.125*** -1.22224 -34.413*** -2.1542*** גד ×גבינת שמנת 

 2.12*** 1.1324*** -41.222*** -1.11254* תנובה ×גבינת שמנת 

 1.141255 2.4542 -11.521*** -1.22143 שטראוס ×גבינת שמנת 

 משתני עזר

 -1.112145 1.124514 1.155142  עלות ייצור 
 1.142221 -1.13141 1.2213***  שינוי בעלות 

 1.22422*** -1.31412*** 1.2234***  קבוצהמספר המוצרים של היצרן ב
קבוצה, מספר המוצרים של היצרן ב
 1.1513*** 1.15221*** -2.2544***  באותה רמת שומן

 -2.4114*** -1.2414*** 21.123*** -3.422*** קבוע 
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קבוצת 
 משתנים

 משתנה
אמידת שלב 

 שני

 אמידת שלב ראשון

 מחיר
 שיעור מכירות

-מוצר מתת
 קבוצה

שיעור מכירות 
 יצרן מקבוצה יחסי

משתנים 
 אנדוגניים

    (𝜶) -1.125312*** מחיר
 (𝜼) 1.21522*** בוצהק-מוצר מתת שיעור מכירות

   
 (𝝈𝒈) 1.41111*** בוצהיחסי יצרן מק שיעור מכירות

   

 משתני שומן
 1.1112111 1.22315*** 1.1141*** 1.141514*** שומן

 1.1111142 -1.1112415 1.124415*** 1.1124115*** שומן בריבוע

-1.1111414* 1.1113434*** -1.1114124 1.1112114*** זמן× שומן   

 לחברה הדמ

1.13112*** -2.2232*** 1.5113** 1.125242 תנובה  

-1.1222*** -1.41121 14.432*** -1.111451 טרה  

 1.14132 -1.141224 14.412*** 1.12212*** גד

-1.3342*** -1.11214 -2.2224 -1.41535 שטראוס  

קבוצת ל דמה
 אמוצ

1.1321*** -2.224** 22.423*** 1.4121*** קוטג'  

-2.2435*** 1.2251 52.544*** 2.3322*** גבינה מלוחה  

-1.1554 2.4123*** 53.43*** 1.4112*** שמנה גבינה צהובה  

2.4124*** -2.441 54.112*** 2.2211*** גבינה צהובה רזה  

-4.1341*** 1.4132*** 14.445*** 1.2522*** גבינה לבנה  

-1.22445 -1.22442 22.215*** 2.1212* גבינת שמנת  

-5.2211*** 1.2414*** 14.352*** 1.11421 גבינה במרקם שמנת  

 לטעם הדמ

1.25321*** 1.24121*** -1.1242*** 1.124141 שום  

-1.144412 -5.245*** -1.2411 -1.41542*** בצל  

 1.114233 1.1344*** -3.1552*** 1.25111*** רגיל

 1.1111412 2.2432*** 2.554** 1.21425*** זיתים

 משתני זמן
-1.1112251 -1.1122312** 1.132414*** 1.1111232*** זמן )טרנד(  

-1.1133354 -1.14114 -1.24222 1.22112*** חג שבועות  

אינטראקציה 
 שומןקבוצה 

 1.1121 1.121125 -1.4251*** -1.151241*** שומן ×קוטג' 

 1.121112 -1.22153*** -4.3223*** -1.141244*** שומן ×גבינה מלוחה 

-1.1144335 -1.44211*** -5.1144*** -1.21442*** שומן × שמנה גבינה צהובה  

 1.124324 1.2223 -3.1115*** -1.142122** שומן ×רזה  גבינה צהובה

1.122122* -1.24442*** -1.3552*** -1.135512*** שומן ×גבינה לבנה   

 1.111331 -1.22114*** -1.4312*** -1.22313*** שומן ×גבינה במרקם שמנת 

-1.1152454 -1.25442* -5.213*** -1.21122*** שומן ×גבינת שמנת   

אינטראקציה 
 חברה קבוצה

1.4332*** 2.2231** 4.1112 1.33522* תנובה ×גבינה במרקם שמנת   

5.2245*** 1.1224*** -22.32*** 1.21242 טרה ×גבינה במרקם שמנת   

4.2425*** 2.2542* 4.2412 2.1221* שטראוס ×מנת גבינה במרקם ש  

1.1142*** 2.2212** -24.324*** 1.144214 גד ×גבינה במרקם שמנת   

-1.1322*** 1.3124*** -3.1112* -1.1111 תנובה ×קוטג'   

-1.31241*** -1.111113 -11.411*** -1.41214** טרה ×קוטג'   

1.1541*** -1.44445** -12.222*** 1.1144244 גד ×גבינה מלוחה   

1.4122*** -1.25235* -3.425*** 1.13144 תנובה ×גבינה מלוחה   

1.2151*** -1.41212 -21.113*** 1.15121 טרה ×גבינה מלוחה   

-1.4211*** -2.112 -1.2213 -1.33522** שטראוס ×גבינה מלוחה   

-1.14332** 1.41242 12.424*** 1.41511*** תנובה × רזה גבינה צהובה  

2.2442*** 1.12421 2.1111 1.41422** תנובה × שמנה גבינה צהובה  

1.22*** 1.22124 -11.322*** -1.123514 טרה × שמנה גבינה צהובה  

-2.2221*** -1.11222 -11.425*** -1.45432*** גד ×גבינה לבנה   

4.2212*** -1.1123 -22.414*** 1.11115 תנובה ×גבינה לבנה   

4.2211*** -1.1431*** -13.411*** 1.144124 טרה ×גבינה לבנה   

3.5222*** -2.142 -21.214*** 1.22212 שטראוס ×גבינה לבנה   

-2.1214*** -1.24222 -34.135*** -2.1255*** גד ×גבינת שמנת   

2.1344*** 1.1124*** -41.512*** -1.11253** תנובה ×גבינת שמנת   

 1.132521 2.5131 -12.241*** -1.22442 שטראוס ×גבינת שמנת 

 משתני עזר

-1.124321 1.1142252 1.121445  עלות ייצור   

 1.151322 -1.153441 1.4514***  שינוי בעלות 

1.22424*** -1.34141*** 1.21122***  קבוצהמספר המוצרים של היצרן ב  

קבוצה, מספר המוצרים של היצרן ב
1.152253*** 1.11242*** -2.4352***  באותה רמת שומן  

-2.4311*** -1.3244*** 21.221*** -3.4122*** קבוע   

 p<.05; ** p<.01; *** p<.001 *מקרא כוכביות: 
  4,112מספר התצפיות במדגם: 
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  אלטרנטיביים היררכיה ומבני רגישות ניתוחי תוצאות –' ד נספח .11

 זה נספחב המובאות התוצאות. 4.1.1 בחלק העבודה בגוף נוהתייחס אליהן האמידה תוצאות מובאות זה בנספח

 הטבלאות. האמידה במשוואת האנדוגניים המשתנים במקדמי ובפרט השני שלבה של באמידת ורק אך ותמתמקד

 לאחד ביחס חריגות תוצאות כאשר העבודה בגוף תוארו אשר השונים הרגישות ניתוחי לסוגי בהתאם מחולקות

 121,122 .םבאדו מודגשות המקדמים

 אלטרנטיביים היררכיים מבנים

 שומן רמת פי על שלבי חד מודל – היררכי מבנה שינוי היררכי מבנה שינוי סופי מפרט שני שלב אמידת

 פי על שלבי-חד מודל גרם 215 
 אמוצ קבוצת

 שלבי-דו מודל
 קבוצה-חברה

 סוגי שני עדכון
 תועלת משתני

  עדכון
 שומן רמת*זמן

  עדכון
 שומן רמת*קבוצה

 שינוי ללא
 תועלת במשתני

𝜶 1.12532- 1.11225- 1.11214- 1.11311- 1.13243- 1.11142- 1.21335- 

𝜼/ 𝝈123
 1.21522 1.25521 1.22214 1.24414 1.21222 1.22545 1.12552 

𝛔𝐠 1.41111  1.25213     

     𝝈𝒉 1.52425  1.33212(מחושב)

 נתונים בהרכב שינויים

 עץ הממרחים  בגודל שינוי סופי מפרט ניש שלב אמידת

 גרם 51 גרם 151 גרם 215 

𝜶 1.12532- 1.12511- 1.12332- 

𝜼/ 𝝈 1.21522 1.21322 1.212 

𝝈𝒈 1.41111 1.41512 1.42214 

 𝝈𝒉 1.52425 1.52415 1.54225(מחושב)

 והרכבם במשתנים שינויים

 עזר במשתני שינוי סופי מפרט שני שלב אמידת

 5 מודל 4 מודל 1 מודל 1 מודל 2 מודל גרם 215 

𝜶 1.12532- 1.1211- 1.12514- 1.12314- 1.12425- 1.12221- 

𝜼 1.21522 1.15511 1.22233 1.24242 1.42114 1.25443 

𝝈𝒈 1.41111 1.33318 1.4122 1.21422 1.32444 1.41314 

 𝝈𝒉 1.52425  1.51251 1.41423 1.34243 1.24541(מחושב)
 4.1.1 בחלק יםמתואר 2-5 במודליםבהם נעשה שימוש  העזר משתני

 תועלת במשתני שינוי סופי מפרט שני שלב אמידת

 מהכד זמן קבוצה*זמן אינטראקציה תוספת גרם 215 

𝜶 1.12532- 1.12343- *1.12124- 

𝜼/ 𝝈 1.21522 1.21112 1.24121 

𝝈𝒈 1.41111 1.44141 1.43213 

 𝝈𝒉 1.52425 1.4224 1.54432(מחושב)
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