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Röviden új külföldi könyvekről
MAUN v AUD, 1,;.: 4e c ons
d e t hé ori « qqq i cro é c o n o m i qu e 1 (Mikrokfö:gazda.ságt,,n i eJ rné
Jet.) Paris, J 96!). Dunod. 2ö9 p.

A ,,Statiszt,ika és Gazdasági Progiarnok "
elnevezésű sorozu.tban, amelyet, a Duno.i
kiadó liocsát közre, ez a. hnrmadik r:nikro
köig,w.da.ságtan a Hernlflrson-Quand1'. . (,,;
az Abra.ham-Thomas Iélo ,JVfikroki.izga.1/.du
ságton"-ok mellct.t. Az olvasóban ezérl
önkéntelenül felmerül
kérdés: miben
.különbfü:ik Malinvand könyv .. ,1 többi
hasonló tárgyt', muukáktól.
A k ii11d1diis ;,11.onos: el<íst.ijr a f.,gy,1,;1.I ó
(huszou f'iiggvé11y, lmrd i nál i- ,,s ()I'( I ináli«
.haszon J0galom, i<Jgya:-;:•.t,íi cgyonfJ1íly,
kel'!:sldi f'üggvényJ ós a L<1nn.d6 viselkt-dé
sét t;úgyalja. (tcrrnelósi ,;,1 költsé.í!; függvé
\l,Yp.k, ,1. vál la.la.t kereslete éH kímíl,,t.a, rövid
táv t'i ,,s ltoSHzr\ttivt', dönt<'-;mk).
l•;1.11üí.11 az ()ptirnrnn fi,galmút Lí.rgyJ.lj;r..
A f'nreto-félt' 01,ti,nmnLJúl ind11l ki. !•:zt
novezi a ,,n-mxi111úliN tt\,·sadal111·i hozum "
helyzet ••11(•k. l•;hl ,líl vM.,•.i i i,, n.,. , ·los·,.hl:s ós
!l, tnnrwl,,s opl.i11Hm1,U,.
. 1•:zut,,n tárg,v11Jjn ui. ciHu;ltl.,ws ng_y<·,1sr'ilyt. tiikól.,tus vorscnv ••sor,•b-,n, rnnj d a
tükdei.lon (monopol is,.t,i ku-i) vi,l'R<'nyt. _ A
tökc':lotl,m vorRonv ki"iléinliiizlí niodel I.Joi
közül a, játélrnl, nr'ildi lnírit.st :dkalnia:1.1.tt.
vagyis azt a1, esut,oL. lt1111ku,· uundcgyJk
ni<>nop,,ii,;tn v{t1lnlat1.u11uk 1·igyelembovc'it,c,
l(,v,·l ,li"111t, 1,<Jg~• n Liil1hi 1nrn10p()list;a vá.lln
l'nJ,Jk ki',liinl,)ő1.ő , ,11•gii,.,hj rnzott. ellonintb
kcdófwldrnl v,í,l:.iszolira.t nnk. ·1,:z.zel a model
lel cl1•1111.i ,t kétol<lah', rnonnpt,li11m, a <lllO
JlÓlimn (•f-: a lwu.líci,,J, (lmrtóllol,) e;:;ntót.
Nin<,,-; olyan kn·!, 1vatal, n.,1101:1· az iiszi:;z;•s
1·1gyér1i h1rn·1.on fiiggvénv(,k <JH uz ÖHSzos válla
liitj L,,nn<>k•fli f'i',ggvt\n_yok rn,nn('tébnn ,n,-,p;
tudj 11. ln, L,lrn1.ni ,1, l·,ín,ad>1.lrn i hozamot maxi
ma:J.iz·,\lc', t.orvnl,. A !.t,pasztr,.Jat bebiz.onyí
totta., h, ,gy 11, Wk61ote,-; verneny_ srnn él'het/,
el .{mindig nmrnrlnilk rno11opóliuu1 helyzctok), ,,a: h,1 n·wgval6su Ina· akkor· 8crn foltét
lonül v,•z,)1, igazs,i"OS ,•loHdliHhoz u. fogyasz
t(d{ 1,;·,,~iit.t,_ ();zúrt"i,1v,.1so'lt,ik :1 ~zocialisták
,.:-,w1zda;,íg több,, Vt,gy ko, ú1-dH.J kiterjedt.
t-Or,,i,szeri'i irányítását. Ernll'k rrwgvalósítá
s1í,t:' .M ,·g_y,djiik a ,,szncinliimus gn.úlusági

t,

elmúJetc'' nénin. Malinvaud liárnrn rnodell1;
mut.at, be, a,inely az optimumhoz vezethet
olyan helyzetben, amikor a központi terv
hivatal előterjeszt egy előzetes tervet,
ennek ismeretében a vállalatok ja.vusla,to
kat tesznek, és oz,~knek alapján határozzák
meg a végleges tervet. ·
A könyv utolsó fejezetei három további
vonatkozásban terjesztik ki a mikroköz
gazdaságtanban hagyományosan tárgyalt
tórmlk körét. Ezek: 1. a külső rnegtakarí
tiisok ÚR a közületi szolgáltatások, 2. az.
i,!ű-Lén?'(:ZŐ (r:li~~lrn1~tá.lás_, termel_é~ az ~dő
bon, kesus u 1-arord1tás J.dl1as,malasu, es a
wnnék kibocsátií8o kö1.ött), :l. n hizonv
t.n.lunmig fig_vP!t•, niH' vritelc .
A könyv t<Jljesun elvon ta.n tárgynljt, u
in i k rnközgaz, bsó.gta.n nmtematizált elmé
letét. A modelleket ugyidejíí!.cg leíróknak
és nonnatív,iknak 'is tekinti. Tehát nem
veti el. ugé:-.szébe:1 n hagyornányos Alrnél<'tet,
mint azt a s7.ociológiknsabb felfog.is<, ,·lmé
Jetek t,•súk, ho.nem rnogprólJálja. azoluü
továl,bfojlosztvo (pl. a bizonyt111a.nsiig
figyokmlw ,·,'.telév<'I) ,.1. vu.lös,í gho1. kiizP-
habb hozni .
_I_ Ii'.
\t \í 1 Lm,; ll \.\:-s1,:·, (:,zi,l'i,.): )i )c itL 1q· r q1t i o · qqi
f n ldo m e
11 ,1,(
fl a n qmfn
001,il.rd (Oktatás.
.i_ö·,\'rldcu, c",s
emberi tőkP) ;-;1.udies .i11
.lnnon:w and \V,•i>lth, No, :i5, Nnw York London, l HíO. National B111·r·,w ni' [<;('(llfO
mie H.esoar<'l1, :120 p.

A kötet a vVisconsin J;;gynkrnc,11 UJG8ban a jövedelurnről és ga.zdag:i,.'tgr,11 1.al'tott
konforeocián el liangzo t·t e16udásokat; tn.r
talrna7,7.!.L. A Lm11,Jrná.nyok t.émaköriik sz,'
rint hál'om fo csoportba sornJJrnt.ók. q1qi
első l'Snport t.ónmköre uz oktat.is és n. t,,1·
rneló,ú függvények, a, rn1.l.sodikó az. iskolai
végzet,tRég és a jiivedelemoloszl,'Ls, a ha.rnw.,diké pedig az oktatás és az mnbel'i t61"'
világgazdasági usp0kt11s!1.ival foglalkoznak.
A,-, első frj(•z,-t. dső t-.rurniirninya (tlAMDm,
l3ow LES: Az o k l r l á 1s i t qc r m e l é s if f ü ur !v é n y e k
öl é h ol~.·an t<'rnwlési fiiggvények folí1'ó.:sá
v1tl ús spc16fikálásáva.J foglalkozik, arn81:V
ngy-eg_\. :skol.atípns uu t,pntjának nH'1·,\s1'.t.
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teszik lehetővé. A termelési függvény függő
változója az iskolabípus outputja, a függet
len változók pedig az adott iskolatípusnak
a diákokra gyakorolt különböző hatásait.
a diákokra gyakorolt iskolán kívüli egyéb
körnvozct.i hatásokat, valamint a diákok
nak ·a-,,; adott iskolatípusba való belépésre
előtti képességeit és iskolai végzotLségét
veszik Iigyolembe. r\.. szerző részletesen fog
Ialkozik az oktatás outputjának és input
jának mérési Iehetóségeivr-l, valaminc a
függvényben szerepló ismeret.len paramé
terek becslésével. Végül egy konkrét okta
tási tr-rmelési függvényt ismcrtot. A Iejozct
második tanulmdnya (Zvr e :nruci:ms:
Az oktatásnak termelési f ii,rwvényckúen és
növekerlésrlmélP/.ben hctöltiitt szcrepéről) azon
kísérletek ereclmónyoiről számol. bn, molyok
az ,,oktatási" változóknak a szokásos
aggrl'g1í.lt terrnolési Iüggvénvokbo való
beépítésére irányulnak. Az oh rn;l,,1-.i r,,j 1,c
getés()knt itL is kouk rót gynkorltLti péld{Lk
teszik szr-mlélctcsebbé. Végül
e l°c•_j(•ze
tot záró tanulnuí.ny (szoi;,z<'ljn: YOrtJ\M.
MEN-PORATH), az oktatásnuk, m in t az
ombc-ri tőkébe való bonihiizúsrmk u vizi;gá
lntávttl fogltdkm.ik.
A második frjl"t.M, egyetlen r u uu lrrui.ny t
tu rtu l muz ] . lt. Curswrcrc tollriból , aki az
iskolai végzeUség és a jövodoh-moloszfus
nszimrnotririju kiíziiUi lmp(esnl:tLof; nlrnnzi
u·i·iilofi ndatok a.lapjűn. l•;n1pirilrns vi1/,Sgií.
lutui u.lapj,í.n nl'rn a nrng,íllupfl ,i,;ra jut,
hogy a jövPth•let1!l'loszliiH uszirnrnuL1·i1í.jii
ban nwglevő tr-rülrLi különbségek jelentős
részben v isszavrzel.hctók ,tz iskol1Í.1/,0ttsó.g
ban mutatkozó torülct.i kiilönbsógPkrr·. l\1/,
is k idorű lt, hogy nz iskoli'LzOUKtí.g szr-rint.i
megoszlás iin111u.gú.lmn ,L jövcdulcmolosvlűa
pozitív uszirrnnuLl'it'Ljúr, idr'•1/,i "lő. r,;1/, nzl,
sugA.lljtL, hogy a jöv.,dc,IC'1rn•lnszl1í1:1 rnög ak
kor is pozitív uszimnrn1.l'i,í.jt', volnrL, I ,a ,11/.1'rn
bori tőko vol.na az <'gyctlo11 jiiverlulmn f"orrús.
,-\ hannltdik frjez0t köt Lurnd,rnínyiihnn
az oktatiís ÓR a ko111parnLív elónyiík lmp
csolatúl'ó!, vnlaminL n. ., bl'ain dnti11" -111·1
kiqwsolaLos p1·oblé1rn\.k1·r'll olvashatunk. A
t11nul1111Í.nyok Szl'1"1,ői I', I:. Kt<:N1•::--r, illnt.vn
A. ~COT'l'. /\ f',·j,·zPL t'l,i/S l.m1ul1111í.11y1t ngy1·észt összofoglalj11 rt kúpzés11<'k és az cmbc·ri
tők,ínok (ntgy általúnosabbun: ,, f"ollin!in,J
zott tudnsnnk) a kornparntív 11l611yökro.
s küvctkez,íslwppen ,, kiilknr·Pslwclolrni
str11ktúnfra gyakorolt mngl111tárnz<'> szere
pét, másrészL nzzal a k \rdóssel foglo.lknzik,
hogy rnit kell tanulni ozen dőnyiik <,rvényo
!'!Ítóso örclokúbon: elméloLi vagy gyakorlati
iRmeretckPt. A második tamrlmiiny a
brain dmin közgazclasúgi vizsgálatának
három típusára hívja fol a figyelmet:
annak vizsgiiltttára, hogy egyáltalán okoz
hat-e a brain drain problémát, továbbá a
brain ,!rain okn,inak elemzósóro vánrlorlási,

,v.

vo.larnú1t ogyéni. viselkedési adn.t-0k a.lap
ján.
A tttnulrnó.nykötetot Sr.t•rke.9.Uii ulől:lzó,
ttz ogy<'s to.1111lmt'Lnyokhoz való hozzászó
lások és a kon f°C'rencia rövid ,í.tt kintl➔Sc
Pgészítik ki,
V. I,.
l·LGLLWlG, %. (sz11rk.): Zcirys d:ununwt,·ú.
(Az iikonornetria vázlata.) Második, javí
tott és kiegészíteLt k ia.dás.
arsz.1,wa,
l!l70. l.'ansLwow,· \~Tydu.wnicLwo !.:Jkono
rnic1/.ne. 57G r-

,~r

Ez a llollwig Óe; szo,·zótúrsui (IJ,irto
sicwicz, Ci1•,iluk 1•:,; Nie,, lzio!Rlm) iílt1-d mng
írt ökonunwLl'iH Lankiinyv vagy kózi
köuyv ónll'k<'S iisRzt>lins<mlítií.sokl'H ad al
kalm1d; J'awlmvski 1igyu11esa.J, leng_n·l öko
nnr.noL1·Íf.L kö11vvtivcl, ttmolv a köznlinLtllban
1nugyand ÍR ,:,,ngjolDnL. f\.~. utóbbi 11gyaniR
elsé\sorlmn 11111kr1 )ki\zgazc.laságta ni ökono1r1eLri11i ,·lenw.üHi 1, 1órlszol'Okot; tá l'gyul: nép
guztlus,í.gi 111ntl1•ll1•k()f,, 11 létfo11nt.11,r•t.,1si
köl Lség<'I-.: ni r,.ku l,is,\ L, a jiivedolnn ,eloszlá.s1.
leíró inorl,•11,•knl,, a1/, aggrogál1; k0rr•sloti
i"iiggvónyt Ht,h. I íollwigék öko11omoli'iáj11
viszont í1lapvrM>ot1 o. vf.'Lllalnti közg: zd::í.
,szok Rz11.1>1úr:1 Íl'ódoLt: pinclrntat,\.ss,1!, vá.1lnlaLi Li,nn,·l(·si 111t1dt·lll'i<i{<'I (LiiiliH'k kiizöt.1.
v:í.llal11Li inp11L-011t1>11L ti'tbl,í.klml). lin,•ár·iR
pl'ogl'm 11oz1Í.H:-<11I, sz, ·rvt·z,;si 11111, I, ·11,·kkcl,
hó.ló Lnl'vnzt',sriol fogl11 I kozik.
A gyakol'iati allrn.ln1nzásolrnL t,ir-gyuló
rn,isodik n'•Hzt, llH'gnlőzi •·gy 111flll!w.r•1 f,ani
r,Jsz
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k()voti

ngy

lio~szt',

1u1d,t~111nLikai

l"iigg,·1,',k.
.
A 111ótlfiz1•rLuni 1·ós·1. a. rugn·s~zi(,,·li·nr,.óHon ,t.lnp1,l. /\ ldj<'Hull gyakodaLi n1intrt
pélrl{d;: mollr:1 L 1,·íl'ja I lvllwig ó1·l.t'11111,·1.,iAéL
"rogn·KBzi(,s 1·gy,·11leLl'6I. ICszp1·i11L az 111 '1bbi
ogy kiizolít.(, r;·,ggv,í11y i'·K n. il'glil'l_yofmbb
uzt ,1 t11d,f'm11í11yL kijoliilni, u.1111dyt•n II J,oli.il
tL mogkiiwlít,,ni kív,í.n1, v,dósri.gos fiiggv<Íny
nlhclym.lrndik, nmn pi,dig a rn"glrnll\rnzoU
t'llgroHRZÍÓH f"iiggv1'•11_\' I, ll'/.( lllOl:!ÍI lllli l.t va!ó
s,í.gm1sal.
A ff1ggvi',11y, ·k 11" 1·a111Öl<'rL·i.rn·I; 11wgl mtá
ro·1,,iRi 111(,c!Kzon,i kiizii I csak ,,z t'gywmríí
l<·gkim,l1l, 1tt 'J.;,)"t.o11·k m6dszt'l'Ö1., v11lii•ninL
111111rtk ('gy l11t>gyR1/.<'rÍÍsíl.dl, vlí.l l O>'.aLtÍL l lir1-(.Yltlja, 11bl1ól a 1111•gl"o11Lnl,í.Rbúl, hogy <1l,!i0n
a kiin,nd,1·11. az i11p11t-011Lp1tf, 111odell,·ld.(II
o(Lr,ki11Lvn, <:P.11.k olyan rnotlnllokd, Ló.1·gyal11nk, nhol 11.z ngysz1·ríí l,·gkisr•hb nc:g~·zetok
,nórlAznr,\1, nllrn.lrnnzni lohol., rnivPI IH'l/l for
d11lnnk c•I/\ kiil(,söni',Hcn ösAzof"iigr:ő 1·wl(Jgt'in
v11.ILozMmt l.arff.!1111.zó ogyunlr.L1·k.
Fogl,dkozik viF1·1.ont a:,-:~lmak 11 sL1-1tiB·1.
tik11i hip0Lézim1kn0k vonl1kiili\.:-<1'wal, runo
lyekcn a lind.r-iB rogl'eAszióelnrm.,:•s alapul.
Ezek: FL rogrosRziós f'iiggvényt.61 \'aló olt,é
rósek vélotlonAznrííAögo, a vrtlószinííRégi
0
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tag normáleloszlása (Hellwig saját tesztje
segítségével), valamint a változók közötti
összefüggés linearitása.
Külön fejezet tárgyalja az elórebcoslés
módszereit.
A matematikai rész a kétdimenziós való
színűségi eloszlások alapfogalmait, a lineá
ris algebra és a lineáris programozás ele
meit isrnerteti.
A tárgyalás viszonylagos egyszerüsége és
a sok konkrét példa használhatóvá teszi
a könyvet azok számára, akik gyakorlati
vé.llalati problémák megoldásában akarják

aos

az ökonometriai módszereket felhasználni.
A vállalati problémákra koncentrálódás
következtében a nem szoros értelemben
vett ökonometriai fejezetek is, mint a szer
vezeti problémák és a hálótervezés, bele
illeszkednek a munkába és nem hiányoljuk
a makroproblémákat és az azokban hasz
nálható bonyolultabb becslési módszereket.
A vállalatok önállóságának növekedése
feltehetően fokozni fogja a mikroszintű
ökonometriai kutatások iránti érdeklődést.
.1 H.

