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I. rész 
A közgazdasági elmélet üzenetei 
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A kartell által okozott gazdasági kár elmélete 

•  Olyan vállalatot vizsgálunk, amely a kartell – közvetlen vagy 

közvetett – vevője és egy másik termék eladója. 
•  Ha végső fogyasztóknak ad el, akkor is hasonló, de egyszerűbb a logika 

•  A kartell miatt ennek a vállalatnak a költségei megnőnek. 

•  Figyelembe vesszük a vállalat reakcióit: árat emel és 

kevesebbet ad el 
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Optimális mennyiség és ár 

B – áremelés haszna 

C – áremelés költsége 

optimumban: 

B = C 

 

Ø  Ezek alakja függ a 

kereslet meredekségétől 

(rugalmasságától) 
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A közvetlen vásárló nyeresége az árelemés előtt 
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Az áremelés hatása 
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A kartell által okozott kár 

C0, p0, q0 – eredeti 
határköltség, ár, mennyiség 
 
C1, p1, q1 – kartell melletti 
határköltség, ár, mennyiség 
 
A – áremelés közvetlen 
hatása a profitra 
 
B – áthárításból származó 
profitnövekedés 
 
C – mennyiségi hatás 
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A fő elemek 

•  Teljes kár: A-B+C 

•  A: közvetlen hatás 
o  Az áremelkedés miatt automatikusan csökken a vásárló profitja mértékben 

o  q1x(c1-c0)  

•  B: áthárítás 
o  A vásárló vállalat átharíthatja vevőire az áremelés egy részét, ami csökkenti az ő 

kárát 

o  q1x(p1-p0)  

•  C: output-hatás 
o  A vállalat kisebb mennyiséget értékesít, és elveszti a nyereséget ezen 

o  (p0-c0)x(q1-q0) 
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Fő üzenetek 

•  A kartell hatása lényegesen eltérhet a közvetlen hatástól, akár 

pozitív, akár negatív irányban. 

•  A közvetlen hatás és az áthárítási hatás különbsége alulbecsli a 

kartell által okozott kárt. 
o  Átalában teljes áthárítás mellett is van kár. 

•  Az áthárítási hatás és az outputhatás között átváltás van: 

nagyobb áremelés nagyobb outputhatással jár. 
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Mitől függ az áthárítás mértéke? 

•  Fix vagy változó költséget érint? 
o  Rövid távon csak a változó költség növekedése vezet áthárításhoz. 

•  Csak egy vállalatot érint vagy az egész iparágat? 
o  Ha az egész iparágat, nagyobb az áthárítás. 

•  Milyen erős az iparágban a verseny (milyen a piacszerkezet)? 
o  Minél erősebb a verseny, annál nagyobb az áthárítás (ha az egész iparágat éri a 

sokk). 

•  Milyen meredek a keresleti függvény? 
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A keresleti függvény 
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Empirikus kérdések 

1)  Mekkora áremelkedést okozott a kartell? 

2)  Mennyivel nőtt meg a vásárló vállalat ára a kartell miatt? 

3)  Mekkora lenne az értékesítés az alacsonyabb ár mellett? 

Jogi háttér 

Quantifying harm in actions for damages based on breaches of Article 101 or 

102 of the Treaty on the functioning of the European Union.  
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II. rész 
Kartell által okozott áremelkedés 
becslése 
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A kartell által okozott áremelkedés 
becslése 
•  A valóságban csak a kartell melletti ár figyelhető meg 
 
•  Elkerülhetetlen a versenyzői ár becslése 
 
•  Minden típusú becslés különböző feltevésekre épül 

•  Lényeges, hogy a feltevések tudatosak legyenek 
•  És megfeleljenek az iparág jellemzőinek 

 

•  A becslések adat- és időigénye is különböző 



Cím 

Expert Report of B. Douglas Bernheim, Ph.D. Vitamin C background 
In Re: Vitamin C Antitrust Litigation 

Confidential and lawyers only 32 

Figure 19: Vitamin C prices through time 
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(57) Figure 19 illustrates the relationship between the cartel’s activities and Vitamin C price 

movements. Prior to the class period (that is, until December 2001), Vitamin C prices were 

generally flat or falling. Declining prices can be a catalyst for cartelization because slim margins 

motivate firms to seek ways to restore profitability. Notably, the rate of decline accelerated in 

2000. During that period, cartel members ineffectually discussed prices and quantities.112 

(58) The class period began in December 2001 when a cartel agreement was announced and efforts by 

cartel members to halt the price decline became effective. Prices began to increase during the 

second half of 2002, at first slowly but then dramatically; the average price more than doubled in 

a span of less than a year.  

(59) Many defendant documents describe the cartel’s efforts to enforce supply restrictions and raise 

prices throughout that period. With the exception of a brief drop in prices in late 2003, price 

elevation persisted into 2004. 

                                                 
112  NEPG 42592. 
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Egyszerű összehasonlítás: előtte-utána 

C-vitamin kartell (forrás: Bernheim, 2008) 



Egyszerű összehasonlítás: előtte-utána 

•  Előnyei: 
o  Kicsi az adatigénye 

o  Könnyen éretelmezhető az eredménye 

•  Hátránya 
o  Nagyon erős feltevésekkel él 

o  Ugyanakkora maradt volna az ár, ha nem lett volna kartell 

o  Vagyis sem a kereslet, sem a kínálat nem különbözött a kartell alatt és 

utána 
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Cím 

Expert Report of B. Douglas Bernheim, Ph.D. Potential explanations for price movements 
In Re: Vitamin C Antitrust Litigation 
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Figure 56: Comparison of Vitamin C price with multivitamin price index157 
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(85) The percentage of the population that uses vitamin supplements is another general proxy for 

vitamin demand. In principle, an increase in the price of Vitamin C could cause the cost, and 

hence the price, of vitamin supplements to rise, leading to a decline in the fraction of people who 

use those supplements. However, that effect is likely to be small given that Vitamin C inputs 

account for a small fraction of vitamin supplement costs (particularly multivitamins). Figure 57 

compares the Vitamin C price with annual data on the percentage of Americans who regularly 

take Vitamin C and multivitamin supplements. Once again, there is no indication of that demand 

was significantly elevated when Vitamin C prices spiked in 2002 through 2004. 

                                                 
157  United States Bureau of Labor Statistics, “Multivitamins PPI,” PCU325412325412, www.bls.gov/data (accessed 

November 4, 2008).  
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Összehasonlítás hasonló piacokkal 

•  Olyan piacot vagy piacokat kell keresni, amelyek eléggé 

hasonlítanak a vizsgált piacra, csak nem működik rajtuk kartell. 
o  Különbségek különbsége 

•  Előnyei: 
o  Kevés adat szükséges, jól értelmezhető 

o  Ha eléggé hasonló a másik piac, a közös (költség)sokkokat kezeli 

•  Hátrányai: 
o  Feltevés: a másik piacon ugyanolyan lett volna az árak mozgása, vagyis a 

kereslet és kínálat feltételei ugyanúgy változtak volna 

o  Nem biztos, hogy lehet elég hasonló piacot találni 

o  Például azért, mert pont azon a piacon alakul ki kartell, ahol kevés vállalat 

működik vagy ahol csökkenni kezdenek az árak 
Muraközy B. (MTA KRTK KTI) 



Árak ökonometriai modellezése 

•  Az előző módszerekre épít, de explicit módon modellezi, hogy 

milyen módon befolyásolják az árat a legfontosabb változók, 

mint 
o  a helyettesítő termékek ára 

o  inputköltségek 

o  fogyasztók jövedelme 

o  stb. 

•  Kezeli a vizsgált piac és a kontrollcsoport közötti 

különbségeket. 
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Expert Report of B. Douglas Bernheim, Ph.D. Damages 
In Re: Vitamin C Antitrust Litigation 
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IV.3.1. But-for prices 

(130) Figure 69 depicts the actual prices for Vitamin C, along with the but-for prices predicted by my 

non-cartel forecasting model (reflecting price dynamics when the conspiracy was not in force). 

These are the prices that would have prevailed but for the conspiracy, and they include no 

adjustment for SARS. 

Figure 69: Vitamin C price and but-for price based on the econometric model 
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(131) I have also been asked by counsel to calculate damages based on the following two assumptions: 

(1) that the Chinese government would have enforced a price floor of $3.35 per kilogram, 

preventing the average price of Vitamin C from falling below that floor, and (2) that the price 

floor was not itself a consequence of the cartel, and that the cartel members bear no responsibility 

for its effects. I note that the first assumption is inconsistent with evidence indicating that the 

defendants did in fact charge prices below $3.35 and that they had ways of circumventing the 

price floor when it was supposedly in effect (see Section II.4). I have not investigated the 

legitimacy of the second assumption. 
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Árak ökonometriai modellezése 
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IV.2.2. The forecasting equation 

(105) The Vitamin C price model describes the relationship between the price of Vitamin C products at 

each point in time and a variety of predictor variables. Formally, the model is written as:  

 pt = pt-1α + pt-2β + xt-1γ + εt, (3) 

(106) where t denotes the month, pt is the natural logarithm of the Vitamin C price at time t, xt is a 

vector of natural logarithms of supply-side and demand-side factors, α, β, and γ are coefficients to 

be estimated from the data, and εt is a stochastic disturbance.  

(107) It is important to emphasize that, in addition to supply-side and demand-side factors, the list of 

predictor variables includes lagged natural logarithms of prices, pt-1 and pt-2. This permits the 

model to generate a wide range of dynamic patterns, such as gradual adjustment from one price 

level to another. The model does not rule out the possibility that adjustments are instantaneous 

rather than gradual (α = β = 0); it simply allows the data to resolve that issue. There are a variety 

of reasons to think that price adjustments may occur gradually. For example, manufacturers may 

incur costs when reallocating capacity (or creating new capacity) to accommodate the associated 

changes in production, competitive strategies may evolve as inventories accumulate or dissipate, 

expectations may change more slowly than market conditions, and prices for specific purchasers 

may be fixed in the short term through quarterly or annual contracts. The dynamic structure of the 

model also allows for the possibility that a temporary development (e.g., a flu outbreak) might 

have persistent (but dissipating) effects on prices that outlast the event itself. 

IV.2.3. Prices 

(108) If the manufacturers of Vitamin C had provided sufficient information concerning their 

transaction prices, it might have been possible to estimate a statistical model describing prices 

separately for each manufacturer. The manufacturers did not, however, disclose the requisite 

information. As discussed in Section II.3.2, transaction-level price data for the pre-conspiracy 

period are confined to 2001 in the case of Weisheng, and they are non-existent in the case of 

Hebei. In contrast, the ITC data (also discussed in Section II.3.2) includes imports by all 

manufacturers over a longer period of time. Consequently, my preferred model employs the ITC 

data and describes the average price of Vitamin C imports to the U.S. for all manufacturers rather 

than for any single manufacturer. A market-level approach using ITC data is appropriate in this 

situation. In relying on that data, I do not assume that all manufacturers charged the same average 

price. However, I do assume that the cartel elevated each firm’s prices by the same amount. That 
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Árak ökonometriai modellezése 

•  Előnyei: 
o  Akkor is használható, ha a kontrollcsoport különbözik a kezelt csoporttól 

o  Ezért több piac is bekerülhet a mintába 

o  A becslés bizonytalanságát is megmutatja 

§  pl. 0-50 vagy 30-40 százalék 
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Költségalapú megközelítések 

•  Ha ismertek a vállalatok költségei és a kartell nélkül kialakuló 

árrés, akkor ki lehet számolni, hogy mekkora lett volna az ár. 

•  Költség: 
o  Milyen  költség? (Határköltség? Átlagköltség?) 

o  Ezt nehéz meghatározni, mert a fix költségek vagy a különböző termékekhez 

tartozó költségek felosztása nem egyértelmű.  

•  Az árrés becslésére két fő megközelítés van: 
o  Versenyfeltételek közötti “jogos megtérülés” 

§  Hasonló vállalatok vagy az adott vállalat árrése más piacokon 

o  Fúzió szimuláció 
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Cím 

Expert Report of B. Douglas Bernheim, Ph.D. Potential explanations for price movements 
In Re: Vitamin C Antitrust Litigation 
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(72) Figure 26 compares Vitamin C prices with Weisheng’s total unit cost. Notice that costs and prices 

both trended downward during the pre-class period. Similarly, both fell gradually in 2005 and 

rose sharply in 2007. Thus, cost movements may help to explain the observed variation in the 

price of Vitamin C outside of the cartel period. However, when Vitamin C prices spiked in 2002 

through 2004, costs were low and essentially flat.123 The spike in production costs in 2007 

coincided with sharply decreased production, and may reflect the effects of a production stoppage 

rather than a true increase in production costs. As shown in the following graphs, this cost spike 

is specific to Weisheng, and is largely due to an increase in manufacturing costs rather than other 

costs that are more variable in nature, such as materials or energy. 

Figure 26: Comparison of Vitamin C price with Weisheng total unit cost124 
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123  WSC 14750. 
124  ITC data; WSC 14501. 
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Szimuláció 

•  Egy piacszerkezeti (játékelméleti) modell segítségével becsli 

meg, hogy milyen módon alakulnának az árak kartell nélkül. 
o  Ehhez szükség van a költségekre, a keresleti függvény becslésére és erős 

feltevésekre a piaci verseny szerkezetéről. 

•  Előnye: 
o  Explicit módon vizsgálja a vállalatok közötti stratégiai interakciót 

•  Hátrányai: 
o  Sok adat és piacszerkezeti feltevés kell hozzá 

o  Ezek a feltevések könnyen támadhatók a bíróságon 
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III. rész 
Áthárítás becslése 
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Áthárítás becslése 

•  Az eddigi módszerek alkalmasak annak vizsgálatára, hogy 

milyen módon alakultak a vevő vállalatok árai. 

•   Az áthárítás várható mértékét megbecsülhetjük abból is, 

milyen mértékben hárította át a vállalat a költségnövekedését 

korábban a vevőire. 
o  Regressziós modellből 

o  Általában feltehető, hogy más forrásból származó költségemelkedést is hasonló 

mértékben hárít át 

o  Szimuláció 
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Példa: sajtok piaca 

•  Feldolgozott sajtok piaca 

•  Kim, D., & Cotterill, R. W. (2008).   44 DONGHUN KIM AND RONALD W. COTTERILL

 Table VIII
 Pass-Through Rate (%)

 Nash Bertrand Collusion

 Kraft 93.61 30.42
 Velveeta 91.56 28.74

 Light N Lively 88.72 26.45
 Kraft Free 90.12 26.98

 Kraft Light 99.93 30.34
 Velveeta Light 93.29 30.83

 Borden 102.89 30.12
 Lite Line 73.33 23.70

 LandO'Lakes 88.36 21.25
 Weight Watchers 76.86 25.45

 Overall 82.67 27.04
 MC shock 1.0 1.0

 Note: Median values for all markets. Marginal cost shocks are cents per serving.

 as does the variation across brands, with rates ranging between 73% and
 103%. To examine the robustness of results, we simulated the cost pass
 through for cost shocks that vary in size from 0.1 cent per serving to 1.2 cents
 per serving. The results were similar to those reported in Table VIII.
 Not surprisingly, the simulation results indicate that average pass

 through rates are lower than the rates predicted by a linear demand with a
 homogenous product. With constant marginal cost, cost pass-through is
 100% in the competitive case and 50% in the monopoly case (Bulow et al.
 [1983]). Note that, in a differentiated product market, the mixed logit
 specification allows for price pass-through rates above and below 100%.
 Differences in the shape of a brand's market share function across markets
 means that the same brand can have different cost pass-through rates in
 different markets.

 The curvature of the demand function in the mixed logit model, i.e., the
 second derivative of the demand function, is determined by the product
 characteristics and the distribution of consumer characteristics. To check on

 the importance of this flexibility, we compared the results of the mixed logit
 model with those of the logit model. Under Nash-Bertrand pricing, we find
 that the average pass-through rate in the logit model for a one-cent per
 serving change in costs is 71%. This is 12 per cent lower than the average
 pass-through rate for mixed logit models.
 Table IX shows the change in consumer welfare as measured by the

 compensating variation. CV1 and CV2 represent the compensating
 variations under Nash-Bertrand and collusive pricing, respectively. In the
 former case, the CV is 0.63 cents per person for a 1 cent marginal cost
 decrease and in the latter case, it is 0.23 cents. The ratio of CV2 to CV1 is
 37%. Thus, the increase in consumer welfare following a one cent decrease in
 cost is substantially lower in the collusive regime than in the Nash-Bertrand
 equilibrium.
 ? 2008 The Authors. Journal compilation ? 2008 Blackwell Publishing Ltd. and the Editorial Board of The Journal of Industrial
 Economics.
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IV. rész 
Outputhatás becslése 
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Outputhatás becslése 

•  Ismét használhatjuk a korábban említett módszereket. 

•  De az output-hatás megbecsülhető akkor is, ha tudjuk 
o  az áremelés mértékét és 

o  a kereslet rugalmasságát 

§  utóbbit ár és mennyiségi adatokból becsülhetjük meg 
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Példa 

•  Hausman-Leonard-Zona (1994) megbecsülte a sörök sajátár-
rugalmasságát 

• Budweiser: -4,2 

•  Ha a vállalat határköltsége egy kartell miatt 10 százalékkal nő, 
és ebből 5 százalékot hárít át, akkor  

• 5x(-4.2)=-21 százalékkal csökken az értékesítése 
 



Következtetések 

•  A teljes kár nem egyenlő a közvetlen hatással és akkor is lehet 

kár, ha teljes mértékben áthárítja a vállalat az áremelkedést. 

•  Az áthárítás mértéke és az outputhatás között egyfajta átváltás 

van, ami függ 
o  a piacszerkezettől, 

o  a kereslet rugalmasságától, illetve hogy  

o  az egész iparágat érinti-e az áremelés 
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Következtetések 

•  Minden empirikus vizsgálat – explicit vagy implicit módon – 

feltevéseket fogalmaz meg egy meg nem figyelt helyzetről 
•  Legyenek a feltevések explicitek 

•  Ellenőrizzük, hogy teljesülnek-e 

•  Az összetettebb empirikus módszerek akkor hitelesek, ha 

áttekinthetőek és eredményük összhangban van a 

piacszerkezetről szóló más információkkal. 
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