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William J. Ba.umol professzor a Köz
ga01:datlági és .l ogi Köny vkiadó gondozd
sában kiacloLt könyve méltán mondható
nagysikor(írwk mind a közgazdaságtant
rncgLar111lni akad> oporé.ciókute.tdsi szak
ernbnrok, 111i11d pedig azoknak a küz.gaz
rlá,-;,.okrmk a körébr-n, akik viszonylag
k isobb nmLl:111,.tlilrni ídkészültséggcl álta
láno« kúp1.é1:,L kívé.nnak kapni a,. operáció
lrnLaLás tcrülotén. ,,A könyv tárgyEt a
közgazdaságtan olmélcLe, nem pedig az
opcré.ciókuöutas" - írja a szerző clősva
v,ilmn. A szerző _l,iinyvc,nok nógy részén
lrn1·1•Hzti.il r1•11rlszmho foglalva mu tatja be
,1,. olvasónak a li11gyoniányos mikroökonó
rnia a.lapvot.ő fognl11lttii. f'l'ltiíd, iiAszofüggé
soit. és átfogó is1n,·1·eL,•l,et nyújt a mute
mat.ikai kfo.g,w.da,;ágLan Hok újabb toriilnLór6l abban a ,;z<'llc•mbnn, hogy a tr-ore
Li k us por: toa, nlrnólol,i r•,;zközei nagy sng(t
Hégnt 11yt'1j tlrutnttk 1.t küzga.zdasligLan prob
lérnái Pl,•rnzúsélJf'n.
A Rzcrz6 könyv» clsfí részéb..n mintc•gy
száz oldalon át l'lrnni, dt1 u.lapvrtö maLe
mu.t.ikai alupfogu.lmuka.t, opt.ima.l izé.lással
kapcsolatos diff,.n·11uiálszá1uíLáRi és ha.tár
elnrm,ósi i>HswJúggósoket tárgyal rendkívül
világos éH érthető előad ásmód bari. A ma
tr-ma.t.ika: mórlszr-rok, eszközök 0lemzé
sóL tárgyaló részok illus,.Lratív jollogííuk,
ugyanis a könnyr•bb érthutöség ked véél't a
szerző gyakorlati gazdasági interpretációk
kal világítja mt1g a rnatRrnatikai összefüg
géseket. Hasonló közgazdasági .interpretá
cióban mutatja bo a különböző progi·amo
zási eljánísokat, kezdw a lineáris progra
mozási feladattól - vole szoros összofüg
gésbe11 a duális feladat rnegoldása
, a
nem lineáris programozási feladatokon
kerPszti.il az egész számú programozásig.
A könyv második, legtartalmasabb, l l
fejezetb61 álló része, mintegy
oldal
terjedelemben a mikroökonómiai olenw.és

:wo

beható és átfogó ismertetését nyújtja.
E16ször a kereslet elméletével ismertet
meg bennünket a szerzfí. Kritikusan elemzi
azokat a feltételezéseket, amelyeken a ke
reslet; hasznossági elemzései, valamint az
ind ifferenoia görbék és felületek eg:,;isz
tonuia vi,.;sgálatai alapulnak. A továbbiak
ban a lrnmsleti függvények empirikus meg
határozásának különböző lehetséges mód
szornivd foglalkozik. E részben tárgyalja
a szerző a ,,termelés és költség" problémá
kat, a lineáris programozást; és a termelés
elméletét, vizsgálja a vállalatot és annak
eéljltit az opt.itnális döntések meghatáro01:ása érrlokében. Elemzi a piaci verso11y
foltótelok kiilönböz6 típusait, a tökéletes
vorsenyt61 a tis,,ta rnonop61 iumig, ewk
hatását az ára.kra és a tel'melésre, az álta
lános egyensúly és pén,:elméluL, az általá
nos ogym1Röly és a jóléti köt:gazdaságtan
prohlérnáit;, a jólétre vonatkozó megálla
pítások kritériumait.
A második rész 11.tolsó fejezeteiben tár
gyalja a s,,orző a jövedelemeloszlás elrné
lcLót, az árdméletb61 és a jövedcleme1Josz
lás <'lrnélotéb6I kinőtt t61rnelmélct;et mind
kínálati, mincl keresleti ol,folról vizsgálva,
vn.larnint a tőkoköltségvotés elkészítését,
amely az üzleLek és váHalatok buruhá01:ás
dö11t~si eljárásaira vonatkozik.
A rnikroökonómiáról átfogó és a sz01·ző
kritikus elcnnésóben széles kör(í ismer:etE-'
lwt nyújtó második rész tanulmányozása
után az olvasó megismerkedhet a .rnate
rnati kai közgazdaságtan teri.ilotón elért
új eredményekkel, az input-output elem
zéssel, a ,, tevékenység olem>.:éssel". Ez
utóbbi úgy fogható fel, mint a lineáris
programozási módszereknek az általános
egyensúlyi elméletre való alkalma,.ása.
Behatóan foglalkozik a továbbiakban
a Neumann-Morgenstern-féle kardinális
hasznossággal, amely eltér a neoklasszikus
közgazdászok által kidolgozott kardinális
és ordinális hasznosságtól és a sztochaszti
kus folyaniatok vizsgálatánál nagy jelen_
t6ségP van.
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~zfbnunk1·a kiilri11i)sr•11 P rész k,~t, 11tolsr')
L·jr-z,•te- nyi',jr (1j ismpr·,•t,•k,·t. A j.it ólct-l
mélr-tot. tárgyaló f"c·juz,·L a zón1s-fr,s1.q~íí
kétszemélyes játékon túlmcnőr-n rü, id,·n
fogletlko·1.ik tL soksvc-uiúlycs, ii 1,·Lv" .. n"
s;ccmólycs játék elniél,·tóvel, r•1,,•11 nlmél,:L
bon használatos d,·finki<'>kkal. fo_t.;almak
kai. r\,: .. n" s1:t•n1ólyeR jtítókolrnak van a
l,·gs1.éJ,,s,·hbki\r·íí gu;1.dustí.gi al ku.l ruazú-ii ),,.
hct6séglik. (•(l1!ig n,1,01ihan a tiúr11,tn1 vonu.tkov.ó szu.kirodulom e'•,; az nmdrrníny,·k ,sok
ka.l sxűkösr-bb.-k, m i n u zórns-iiss1P1;íí két
szr-mélyos j,iL,~k t'Sl'LÓIJ,·n. Músik t'n·dt·kns
fujozl't a nióg t·l,•111i f,·jlt\dó;i s1:almsz1UJu,fl
lt-v(í diifl Lós<'l11161,•t, u.mrly nt-k 1:ólja '-' ;;z,·rz(,
def in iuiójiiba11 ,,a bizonyl.alans,ig kiirii l
ményr-i küziil ti ,·,í.laszL/tsi e'•;; diintf,si pro!i
lémák vizsgúlaLtt, nz olyu.n küriil111ény,•l«i,
,ilwl a haszofl s1.,í.111íLis,\l,oz sziiksögt·B
valószín(íségi érLt',J.:,d..;. 111'111 állnak l'<'ndi~lkPzÚsn•". A dii11t1;st•iflHJlr•L <;s u júLólrnln1<Í
l,•t sok v9naLkoz,i,;l>ttn huson l íl.ururk ,·gy
másho» . .lgy pl. a ját ól«•l111úl,•LIH'11 swrq,l{í
fogalmak és nHÍ< ls,,<j1•,·k n , lii11Lús<•l11Hílr•Llw,,
is 111vgjt•il'1nwk. Van av.on ha.n ,·gy ,Llapv<•Lfí
különbség ,i két. t•lmöl,·t p robléuuii kii,:i;LL.
Nvv,·zt·tt•s,·n az. hogy an,íg a j1í.Lúl«•l1nö
l1•tl>en - l<·galá.bbis u zó1·<1s-ii;;sz,•gíí l«íL
s·1.,•Jllé!y, s j,íték <·sl'tób,·11
- ,L ,n,ísik júLó
kos ,·is1·lkt·<lús,· bizonyo:-; rnúl ék ig r:líí1·r·
nwgúllapíthat6, addig a dii11L1:,wlrnr•lt·LIH·11
a 1micsik játékos ,wrn is l'llr•uf"ól. ·1,:zt n. 1111i8odik j,itélcosL g_vukmn a L,·1·rnész<'i,1H·k
rwv,•zik ös a nwgldt'l{i rliinlósi prol,11:,11,í,í,

kaL a .,Lc,i·rnés1.,•LL,·l s:r,<•rnlwni j:Uókoknak''
rnondják.
A s,,or-1.<Í klinyvö1]{'k ,, Loi só, nngycd ik
r(Í;;,:t\lwn a sdtrnológúp<drnt, 1w111 is,nl'r6k
sziirn,irn ny(,jt alapv"L6 jollcg(í isnwn,Lu
l((•t az ,:loktro11 ik11s d igi Lfí,lis sz,imolr'>gó
l'l'k rííl. I( idiinfríln ga1:dnsá.gi prohlórn,íkat;
rrnll;aL hn, n111dyPk 11H·golrl1isún.1, a sz{unoló
göp ulrínyfo;r:11 alkalmazható. l•'t•l;;oroljü ,,
g,ípok r·nnrl(•lkezésr·<' ;í.Jló l,Íp11saiL, r1wgis
·111urtnL 11él11í.ny liaszn,ílatos progn.u110·1,úsi
ny,·lvvt·I <JS vögid nagy vomdukban ,, s,,,i111ológóp r1,ííkiidós1ív1•I.
Ha,11,1ol11ak t•z a 111i11Lr:gy 71 ti oldulflvL
nagyt.1:r-j<·d,·lrníí ,níívt, szc',1,•;, kii,·(í is1111'r-l'L
ar1yagoL ny(1jL a,. olvasó H:t.1Í.,n11-Í.,rn, 1.L kfr1.µ:,1.zdtLs,í.gLa11 c·l11Híl"L61wlc r\;; uz opt•r·,í.t,ió
kfll.at,is11ak nagyon sok L1•1·(ilt-tér-fü. A,.
c•gy1·s ii,j,·1.,·Lt,k L,.1,111rl111.-:í,nyo1,,ís,í.lm.11 joli
lmn 1:l11Hílyid11i ldv,í.116 nlv,:i.:;ólrn.L n.z w•.\'ag
johi> 11H•görLósn ut'lj(thól 11 íi,_ji,,.,,t r·k ,·,,gé-n
frltX,nLl-1."Lt. fi,larlnLok nwgol,lüs,'1,1-a s1·1·
kr,11Li. A fi,j, ..1,('i,r•k v,ígö". a Lú111(dw,, k,q>
•·:~01,,, It'> l1·gf"ll11 L<Jsn.hl, szak im, lai, ,mk li·l
sornltí.s1í,L wlja ü s1.,·r-dl.
l{111rr11ol kiinvvo 11n11,il is ink,í.i>I, li;1.s1.110:.; 111i11d az t,1°;11(-i(·Li kü-1,gn:t.d,l.~znk, 111i11d
11
n1uL1:11MLik11.i n1r'>rls1.nn·kr·L r,•ll11Lrw.rní.l,1i
ldviín(, kii1.gazrl,is1.ok kiir:.ÍIH'n, rniv,·1 a
l..;i),.ga:t/lH~·Higi ól(•t, sz1lr1nof-i 1'11111,Lúsi L<·riildó11 11.1. op,·1-.'w i,\-lu1LaLMii 111<'lrlsz,..-,,k r,•1liwizn,\.l,\.s,ivnl s,.<'111hr•11 fol11H·r·iil{í, ,·gym
isiir-g,·Lfíl,h igi',nyc·k kinllgfL,;sr'·l>1'11 _j,,J;·,11,,;kc11y s,·gít.;«ígr,L 11y(1jL.

