Az olvasóhoz

Nehéz a dolga a matematika gazdasági alkalmazása iránt érdeklődő szakember
nek, ha lépést kíván tartani e tudományterület hazai fejlődésével, ismerni akarja
eredményeit. Testvérlapunk, a Közgazdasági Szemle szinte minden <számában.
közöl ilyen tárgyú cikket, és a többi hazai, ágazati gazdálkodással foglalkozó folyó
irat is megteszi a magáét. Mégis sole Icutatási eredmény, szélesebb érdeklődésre
számottartó gondolat lappang sokszorosított lcutatási beszámolókban, vagy jelenik
meg olyan idegennyelvű folyóiratban, amelyik itthon csak egy-két szakkönyvtár
ban lelhető fel. Az elméleti és gyakorlati eredmények szaporodása láttán hozta a
Magyar T'udománsioe Akadémia Elnöksége azt a határozatot, amelynek nyomán
a SZIG~MA megszületett.
A szerkesztőbizottság és a szerkesztőség munkatársai arra törekszenek, hogy a
SZIGMA alkalmas forum legyen a lcözgazdászolc széles lcörénelc tájékoztatására.
Elérhetetlen cél lenne, hogy minden cilckünlc minden olcasonkhoz szóljon. De vál
tozatos, sokszínű lapot szeretnénk az olvasó kezébe adni, úgy, hogy minden szám
ban találjon őt érdeklő anyagot. Egyes cikkek megértéséhez speciális matematikai
ismeretek Lehetnek: szülcségeselc, más,ok csalc már elterjedt, szélesebb körben ismert
technilcát alkalmaznak. Egyeselc újszerííségét a Icutatásban. alkalmazott módszer
biztosítja, másokét az, hogy ismert módszerekkel új közgazdasági tanulsághoz jut. ·
Új matematikai eredményeket, módszereket is ismertetünk. Nem korlátozzuk az
alkalmazási területet és a kutatás rendeltetését sem. Helyet adunk a közgazdasági
elméletet matematikai eszlcözölclcel tárgyaló dolgozatolcnalc, a népgazdaság egésze
vaoy egy-eoy szférája gazdasági elemzését, tervezését, szabályozását tárgyaló írások
nak és nem kevésbé olyanolcnalc, amelyek a vállalati gazdálkodás kérdéseit tárgyal
ják. A spektrum tehát egyes matematikai diszciplináktól kezdve a matematikai
közgazdaságtanon, az ölconometrián, a praxeologián keresztül az operációlcutatásig
terjed.
Fogalmak és módszerek című rovatunk matematikai és közgazdaságtudományi
ismeretek terjesztésére szoiqál. Ebben nem új hazai kutatási eredményeket lcözlünk,
hanem áttekintést, ismertetést adunk egy-egy hazánkban még kevésbé ismert
témáról, el nem terjedt módszerről, főképp nemzetközi irodalom ala,pján. Szívesen
látjidc az olvasók javaslatait, kívánságait: milyen témákról szeretnének olvasni
e hasábokon, Hasonló célt szolgálnak Könyvekről rovatunk bírálatai és ismertetései, ·
és a Híradó. Ez utóbbiban tájékoztató anyagot közlünk, beszámolunk tudományos
eseményekről, szervezetclcről és személyekről. Szívesen vállalkoznánk olyan levelek
lcözlésére, rnelyekben rnegoldatlan problémát vetnek fel, hogy így szakembereink és
kutatóink könnyebben egymásra taláihassanalc.
Bízunk abban, hogy tudományterületünk mű1;elői java eredményeiket folyó
iratunkban fogják közzétenni. Ez újabb bizonyítéka lesz annak, hogy mumkáesá
(/Uk a magyar tudomány fejlődését, népünk felernellcedését szolgálja.
Szigma

