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Özet: Kredi Kartı Vakası
• Piyasa Tanımı
– Gözden geçirme
– Piyasa Katılımcıları
– Fiyatlama Tartışmaları

• Vakadaki diğer konular
– Zamanlama ve Stratejik Etkileşim
– Piyasa Gücü
– ...

Piyasa Tanımı: Gözden Geçirme
• Tanım: Gerçek veya potansiyel etkileşimler aracılığıyla alıcılar ve satıcıların
beraber bir ürünün fiyatını belirlemesi
• Ayrışan nokta:
“Eğer fiyatları yükseltmeye (indirmeye) çalışırsam, bugünkü müşteriler nereye
gider (yeni müşteriler nereden gelir)? ”
• Dikkat edilmesi gereken:
– her zaman özel bir soruya göre
– Đşletme stratejisi, fiyatlama, antiröst için önemli

Đngiltere’deki Kredi Kartı Enstitüsü
• Oyuncular kimler?
• Konular ne?

Ürün 'Kredi Kartı'
Direk Đkameler
Uzun vadeli Đkameler
• Not : 7. Ders ağ etkilerini tartışmaktadır.

Faiz Oranında Yükselme
• Not : 19.ders olumsuz seçimi tartışmaktadır.

Önemli Tüketici Özellikleri
Sabit Bir Ücret Almak

• Not : 9. vee 10. Dersler fiyatlandırma şemasını tartışmaktadır.

Karlılık: Varsayımlar
• APR : %26,8
• Paranın Maliyeti: %10
• MSC : satışların %2si
• Maliyet : satışların %3,1i (Gösterim 5)
• Not: 4. Ders iktisadi maliyeti tartışmaktadır.

Đkamenin Ölçülmesi
• Çapraz esneklik
• Fiyatların korelasyonu
• Piyasa paylarının korelasyonu

Ödeme Mekanizmasının Đkamesi

Amerika’daki değişik ödeme mekanizmalarının dolar hacim paylarının gelişimi
(yüzde olarak)

Zamanlama
• Barclays ilk önce mi gitmeli?
• Barclays kazanımı :
Diğer Banka

Barclays

Şimdi
Diğerleri Hamle
Hamle/Hareket Yapana Kadar
Beklemek
+2
-4

Şimdi
Hamle/Hareket
Diğerleri
+10
Hamle Yapana
Kadar
Beklemek

-2

• Not: 12. ve 13. Dersler Oyun Teorisi ve Mahkumların Açmazını tartışmaktadır.

Daha Fazla Konular
• Sistem seviyesi ve piyasa gücü
• Perakendecilerin piyasası: Müzakare yapmak için teşvikler
• Đngiltere’de ne oldu?

Sistem Seviyesi ve Piyasa Gücü
• Visa tüm kullanıcıları için yıllık ücret alırsa?
• Piyasa gücünün tanımı (US DoJ):
"önemli bir zaman periyodunda bir veya daha fazla firmanın karlı bir şekilde
fiyatlarını rekabet seviyesinin üstünde tutma kabiliyeti "
• Barclays rekabet gücüne sahip mi? Visa? Visa ve MasterCard?
• Not: 14. Ve 15. Dersler gizli anlaşma ve antiröst tartışmaktadır.

Perakende Piyasası
MSC bankaları devralınmayla müzakere edildi fakat bankaları vererek geçildi
-

Bankaların müzakerede doğru teşvikleri var mı? Az ya da çok, ihraççı/Çıkaran
oldukları için.
Amerika’daki devralanlar gibi farklı bir sisteme ihtiyacın var: MSC devralıcıya gider
(şimdi karşılıklı değişim ücreti ödeyen)

-

FAKAT, devralıcı tüm sisteme etkisini hala göz önüne almaz. Karşılıklı değişim
ücreti seçimi buna anahtardır.
• Not: 18. Ve 20. Dersler teşvikler ve dışsallıkları tartışmaktadır.

Đngiltere’de ne oldu?
– Şubat '89 : Barclays yıllık ücreti düşünmeye başlar
– Ağustos '89 : Lloyds yıllık ücreti duyurur, Barclays bekler
– Şubat '90 : Yıllık ücret etkili olur; Lloyds kredi kartı müşterilerinin %10unu kaybetmeyi
tahmin eder.
– Mart '90 : Lloyds müşterilerinin % 20sini kaybeder; Lloyds’un kredi kartı karları diğer
bankalara gore oldukça fazla düşer.
– Nisan '90 : Barclays Haziranda etkili olacak yıllık ücreti duyurur.
– '91 yılı içinde: Midland ve Natwest de yıllık ücreti tanıtırlar.

Faydalı Noktalar
• Piyasa tanımı karmaşık olabilir.
– soru hakkında net/açık olun
– ürün (fonksiyon) hakkında net/açık olun
– hem talebi hem arzı göze önünde bulundurun

• Đktisat direk olarak işletme kararlarıyla ilgilidir.
– iktisadi maliyet
– fiyatlandırma
– sıralama
– oyun teorisi
– teşvikler

Bir Sonraki Ders Đçin
– Şeker Endüstrisi Vakası:
• Vakayı çalışın
• Vakadaki soruların cevaplarını hazırlamanız gerekmez.

