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} : Matematikai kÄ
Zalai Erno
ozgazdas¶
agtan I-II. Akad¶emiai Kiad¶
o, Bp.
640+742 o.
Ä omteli ¶erdekl}od¶essel vehettÄ
OrÄ
uk k¶ezbe tavaly a szerz}
o Matematikai kÄ
ozgaz¶ anos egyens¶
das¶
agtan I. { Altal¶
ulyi modellek ¶es mikroÄ
okmon¶
omiai elemz¶esek
c¶³m}
u kÄonyv¶et, id¶en pedig a Matematikai kÄ
ozgazdas¶
agtan II. { TÄ
obbszektoros
Ä omÄ
modellek ¶es makrogazdas¶
agi elemz¶esek c¶³men megjelent folytat¶
ast. OrÄ
unk
oka egyebek mellett az volt, hogy ritk¶
an jelenik meg magyar nyelven olyan
munka, mely a t¶argyal¶asnak mind m¶elys¶eg¶eben, mind pedig sz¶eless¶eg¶eben
¶
messze t¶
ulmegy a kÄoz¶epfok¶
u tankÄ
onyveken. Erdekl}
od¶esÄ
unket pedig { egyebek
mellett { a 11 ¶evvel kor¶abbi, els}o kiad¶
as t¶
apl¶
alta, melyet a szerz}
o¶
atdolgozott
¶es kib}ov¶³tett. I. kÄotetben tett ¶³g¶eret¶et betartva a szerz}
o most jelentkezett a
folytat¶assal, ami m¶ar csak az¶ert is Ä
orvendetes, mert az els}
o kiad¶
as olvas¶
asa
sor¶
an hamar kiderÄ
ult, hogy a tartalom bizony sz¶etfesz¶³ti az egyetlen kÄ
otet
altal ny¶
¶
ujtott terjedelmi korl¶atokat. R¶
aad¶
asul a II. kÄ
otetben t¶
argyalt t¶em¶
ak
(l¶enyeg¶eben a kor¶abbi kÄonyv III. r¶esze) jelent}
osen kib}
ovÄ
ultek, ¶es teljesen u
¶j
szerkezetben, a kor¶abbin¶al didaktikusabb kifejt¶esben kerÄ
ulnek bemutat¶
asra.
Az els}o kÄotet, mint alc¶³me is jelzi, az ¶
altal¶
anos egyens¶
ulyelm¶elettel ¶es
annak mikroÄokon¶omiai vonatkoz¶
asaival foglalkozik, az axiomatikus elm¶eleti
alapokt¶ol kezdve az egyens¶
uly egzisztenci¶
aj¶
anak bizony¶³t¶
as¶
an ¶
at a mikrookon¶omiai saj¶atoss¶agokig. Az itt kÄ
Ä
ozÄ
olt eredm¶enyek alapj¶
aul a termel}
oi ¶es
fogyaszt¶oi dÄont¶esek nyom¶an kialakul¶
o k¶³n¶
alati ¶es keresleti lek¶epez¶esek szolg¶
alnak. A m¶asodik kÄoveti az els}oben megszokott, alapvet}
oen sokv¶
altoz¶
os t¶
argyal¶
asm¶odot, de m¶ar els}osorban olyan modelleket ismertet, melyek r¶eszletesebben
abr¶azolj¶ak a gazdas¶agot ¶es f}obb r¶eszeinek Ä
¶
osszefÄ
ugg¶eseit. A f¶
okusz itt a gazdas¶agi rendszer, struktur¶alis saj¶atoss¶
agaira,a javak termel¶es¶ere, eloszt¶
as¶
ara ¶es
felhaszn¶al¶as¶ara, tov¶abb¶a az ezeket szab¶
alyoz¶
o egyens¶
ulyi ¶
arrendszer k¶erd¶eseire
kerÄ
ul. B¶ar a probl¶emakÄort a kÄotet az els}
ohÄ
oz hasonl¶
oan tov¶
abbra is mikrookon¶omiai alapokon kÄozel¶³ti meg, tematik¶
Ä
aj¶
aban m¶egis a makroÄ
okon¶
omia a
meghat¶aroz¶o.
Az els}o kÄotet els}o r¶esze meglehet}
osen elvont szinten, az ¶
altal¶
anos egyens¶
ulyelm¶elet matematikai kÄozgazdas¶
agtani alapjait k¶epez}
o termel¶es- ¶es fogyaszt¶aselm¶eletet tartalmazza ¶es az egyens¶
uly l¶etez¶es¶enek Arrow{Debreu{
McKenzie-f¶ele ¶altal¶anos modellkeretben tÄ
ort¶en}
o bizony¶³t¶
as¶
at. A t¶
argyal¶
as
jellemz}o eszkÄozt¶ar¶at ez ut¶obbi esetben a halmazelm¶elet, a lek¶epez¶esek ¶es a
¶ ugyanebben a kÄ
konvex anal¶³zis szolg¶altatja. Am
otetben sor kerÄ
ul ezen elemz¶esek konkretiz¶al¶as¶ara ¶es kib}ov¶³t¶es¶ere a fÄ
uggv¶enytani appar¶
atus ¶es a lok¶
alis
anal¶³zis eszkÄozt¶ara alapj¶an, a modern mikroÄ
okon¶
omiai elemz¶esek szellem¶eben,
a szok¶asosn¶al teljesebb matematikai v¶ertezetben. Az esetleges matematikai,
els}
osorban tÄobbv¶altoz¶os anal¶³zisbeli hi¶
anyok p¶
otl¶
as¶
at a kÄ
otet fÄ
uggel¶eke szolg¶
alja.
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A m¶asodik kÄotet egyr¶eszt azokra a sz¶
amszer}
us¶³thet}
o, tÄ
obbszektoros modellekre Äosszpontos¶³tja a ¯gyelmet, melyeket napjainkban a gazdas¶
agpolitikai
elemz¶esek sor¶an rendszeresen ig¶enybe vesznek. Olyan elemz¶esek sor¶
an, melyek
c¶elja nem progn¶ozisk¶esz¶³t¶es, hanem gazdas¶
agpolitikai int¶ezked¶esek v¶
arhat¶
o
hat¶asainak felm¶er¶ese: konkr¶et sz¶
amadatokon alapul¶
o komparat¶³v statika, illetve dinamika. Az ismertetett modellek konzisztens elm¶eleti megalapozotts¶
aga komoly kih¶³v¶as a statisztikai-Ä
okonometriai el}
orejelz}
o modellek sz¶
am¶
ara.
Ez a kÄotet tartalmazza m¶asr¶eszt a tÄ
obbszektoros modellek klasszikusnak
mondhat¶o u
¶jratermel¶es- ¶es ¶arelm¶eleti alkalmaz¶
asait is, amelyek az ut¶
obbi
id}
oben sajn¶alatosan ¶es ¶erdemtelenÄ
ul h¶
att¶erbe szorultak a volt szocialista orsz¶
agokban, ¶³gy n¶alunk is.
A m¶asodik kÄotet az els}o ismerete n¶elkÄ
ul is tanulm¶
anyozhat¶
o, mert r¶eszletesen ismerteti a vizsg¶alt modellek elm¶eleti ¶es m¶
odszertani alapjait. Az eml¶³tett
gyakorlati alkalmazhat¶os¶ag szÄ
uks¶egess¶e teszi, hogy rÄ
oviden kit¶erjen a modellek sz¶amszer}
us¶³t¶es¶ehez szÄ
uks¶eges statisztikai adatok beszerz¶es¶enek, a megold¶
asi algoritmusok ¶es sz¶am¶³t¶astechnikai eszkÄ
ozÄ
ok k¶erd¶eseire is. A szerz}
o sehol
nem marad ad¶os az elm¶eleti ¶es elm¶elettÄ
ort¶eneti vonatkoz¶
asok ismertet¶es¶evel,
ami a t¶argyal¶as folyamat¶at helyenk¶ent megtÄ
orni l¶
atszik, de a ¯gyelmes olvas¶
o
el}
obb-ut¶obb ¶eszreveszi, hogy az egyes modellek elm¶elettÄ
ort¶eneti h¶
atter¶enek
megvil¶ag¶³t¶asa nem Äonc¶el¶
u, hanem azok kÄ
onnyebb meg¶ert¶es¶et szolg¶
alja.
A k¶
et kÄ
otet fel¶
ep¶³t¶
ese
A matematikai kÄozgazdas¶agtan ¶es az ¶
altal¶
anos egyens¶
ulyelm¶elet kialakul¶
as¶
anak tÄort¶enet¶et bemutat¶o els}o fejezet voltak¶eppen a k¶et kÄ
otetet f}
uzi egybe. Ezt
kÄ
ovet}oen kezd}odik az I. kÄotet Äon¶all¶
o els}
o r¶esze. Itt kerÄ
ulnek ismertet¶esre a termel¶esi ¶es fogyaszt¶asi modellek olyan ¶
altal¶
anos fogalmai ¶es jellemz}
oi, egyel}
ore
meglehet}osen absztrakt kifejt¶esben, mint a technol¶
ogiai halmazok, a preferenciarendez¶es, tov¶abb¶a az optim¶alis termel}
oi ¶es fogyaszt¶
oi dÄ
ont¶esi lek¶epez¶esek.
Ezeken alapulnak a versenyz}oi egyens¶
uly l¶etez¶es¶enek ¶es hat¶ekonys¶
ag¶
anak fontos alapt¶etelei, kÄoztÄ
uk a Walras-tÄ
orv¶eny, Brouwer ¶es Kakutani ¯xpontt¶etele,
a Pareto-hat¶ekonys¶ag, ¶es a szepar¶
aci¶
os t¶etelek. Mindezek ut¶
an kÄ
ovetkezik
az ¶
altal¶anos versenyz}oi egyens¶
uly l¶etez¶es¶enek r¶eszletes bizony¶³t¶
asa a konvex
anal¶³zis eszkÄozt¶ar¶anak felhaszn¶al¶
as¶
aval.
A m¶asodik r¶esz a termel¶esi, hasznoss¶
agi ¶es egy¶eb aggreg¶
al¶
o fÄ
uggv¶enyek
r¶eszletes elemz¶es¶evel kezd}odik. Ezt kÄ
oveti a nyeres¶egmaximum, majd a kÄ
olts¶eg- ¶es kiad¶asminimum k¶erd¶es¶enek vizsg¶
alata kÄ
ulÄ
onf¶ele korl¶
atoz¶
o felt¶etelek
mellett. A kÄonyv egyik saj¶atos jellemz}
oje, hogy a szerz}
o, ahol csak lehets¶eges,
egyÄ
utt t¶argyalja a termel}oi ¶es fogyaszt¶
oi kereslet alakul¶
as¶
at. Ezek a r¶eszek
m¶
ar csak az¶ert is kÄ
ulÄonÄosen ¶erdekesek, mert a t¶em¶
aban megjelent legtÄ
obb
publik¶aci¶oval szemben nem sz}
uk¶³tik le a t¶
argyal¶
ast a homog¶en, vagy homotetikus termel¶esi fÄ
uggv¶enyekre ¶es a szÄ
uks¶egess¶egi felt¶etelekre. A Marshall- ¶es
Hicks-f¶ele (kompenz¶alt) keresleti fÄ
uggv¶enyek levezet¶ese ut¶
an kerÄ
ul sor a komparat¶³v statika ¶altal¶anos m¶odszertan¶
anak, az optim¶
alis dÄ
ont¶esekb}
ol fakad¶
o
dualit¶as jelens¶eg¶enek ismertet¶es¶ere, majd ennek kapcs¶
an a rekonstru¶
alhat¶
os¶
ag
¶es integr¶alhat¶os¶ag Äosszetett k¶erd¶eseire. A szerz}
o teljes matematikai r¶eszletes-
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s¶eggel mutatja be a keresleti- ¶es kÄolts¶egfÄ
uggv¶enyek mikroÄ
okon¶
omiai elemz¶es¶et,
illetve a gyakorlati alkalmaz¶asokban legink¶
abb haszn¶
alt, sz¶
amszer}
us¶³t¶esre alkalmas keresleti rendszerek jellemz}
oit. A m¶
asodik r¶eszt az egyens¶
uly ¶es a
hat¶ekonys¶ag fÄ
uggv¶enytani eszkÄozÄ
okkel tÄ
ort¶en}
o elemz¶ese z¶
arja. Ez a fejezet
elvezet a sz¶amszer}
us¶³tett ¶altal¶anos egyens¶
ulyelm¶eleti modellek egy stiliz¶
alt
v¶
altozat¶ahoz, amely r¶eszletesebben ¶es m¶
as oldalr¶
ol megkÄ
ozel¶³tve a II. kÄ
otet
egyik f}o t¶em¶aja lesz.
A n¶egy r¶eszb}ol ¶all¶o II. kÄotet els}
o r¶esze a tÄ
obbszektoros modellek legfontosabb elm¶eleti, elm¶elettÄort¶eneti ¶es m¶
odszertani alapjaival foglalkozik.
RÄ
oviden felv¶azolja a makrogazdas¶
agi modellek mÄ
ogÄ
ott megh¶
uz¶
od¶
o¶
altal¶
anos
egyens¶
ulyelm¶eleti szeml¶elet f}obb von¶
asait, ¶
attekinti a tÄ
obbszektoros modellek
fejl}
od¶es¶enek tÄort¶enet¶et, majd els}
o megkÄ
ozel¶³t¶esben bemutatja az ¶
altal¶
anos
egyens¶
ulyelm¶elet azon modelljeit, melyek jelent}
os m¶ert¶ekben hatottak a ma
haszn¶alatos konstrukci¶ok fel¶ep¶³t¶es¶ere, elm¶eleti ¶es m¶
odszertani szeml¶elet¶ere.
Ennek a r¶esznek az olvas¶asa sor¶
an m¶
as fajta neh¶ezs¶eg merÄ
ulhet fel, mint
az I. kÄotetben. Nem lesz kÄonny}
u eligazodni a meglehet}
osen nagysz¶
am¶
u fogalom ¶es modell kÄozÄott. Ezek tÄobbs¶eg¶ere azonban a kÄ
onyv a k¶es}
obbiekben
visszat¶er, pontos¶³tva az itt bevezetett fogalmakat, r¶eszletesebben elemezve a
modelleket, vagy azok egyes l¶enyeges ¶ep¶³t}
oelemeit. Egy¶
uttal a f}
obb jelÄ
ol¶esek
osszefoglal¶o t¶abl¶azat¶aval, a fejezetek el¶e ¶³rt bevezet¶esekkel ¶es egyes r¶eszek
Ä
osszefoglal¶as¶aval is igyekszik a szerz}
Ä
o seg¶³teni az olvas¶
o munk¶
aj¶
at.
A kÄotet els}o r¶esz¶eben kerÄ
ul ismertet¶esre Walras ¶es Cassel modellje ¶es azok
nevezetes Schlesinger{Wald-f¶ele v¶
altozata. A kÄ
ovetkez}
o fejezetben ezeket a
tiszt¶an elm¶eleti c¶elokat szolg¶al¶o modelleket a szerz}
oÄ
osszeveti Leontief gyakorlati elemz¶esek sz¶am¶ara kidolgozott, ma m¶
ar klasszikusnak sz¶
am¶³t¶
o, inputoutput technol¶ogi¶an alapul¶o ¶altal¶anos egyens¶
ulyi modellj¶evel. Ezut¶
an, visszat¶erve a stiliz¶alt elm¶eleti modellekhez, ismerteti az ¶
altal¶
anos egyens¶
uly Hicks ¶es
Samuleson nev¶evel f¶emjelezhet}o, mikroÄ
okon¶
omiai ind¶³ttat¶
as¶
u, neoklasszikus
modellj¶enek egy ¶altal¶anos, absztrakt ¶es egy egyszer}
ubb v¶
altozat¶
at. Mai szemmel n¶ezve ennek az egyszer}
ubb ¶es konkr¶etabb v¶
altozata ¶erdekes kÄ
ulÄ
onÄ
osebben,
amelynek fel¶ep¶³t¶ese kÄozelebb ¶all a gazdas¶
agpolitikai elemz¶esek sor¶
an napjainkban kiterjedten alkalmazott sz¶
amszer}
us¶³tett ¶
altal¶
anos egyens¶
ulyelm¶eleti
(CGE) modellekhez.
A neoklasszikus megkÄozel¶³t¶esre jellemz}
o fÄ
uggv¶enytani elemz¶es bemutat¶
asa
ut¶
an a t¶argyal¶as visszat¶er a korai megkÄ
ozel¶³t¶esekre jellemz}
o m¶
odszertanhoz: a
gazdas¶ag rÄogz¶³tett kibocs¶at¶asi ¶es r¶
aford¶³t¶
asi, illetve felhaszn¶
al¶
asi egyÄ
utthat¶
ok
r¶ev¶en tÄort¶en}o ¶abr¶azol¶as¶ahoz. Az input-output modellen nyugv¶
o, roppant leegyszer}
us¶³tett ¶abr¶azol¶assal szemben a Neumann ¶es Koopmans nev¶ehez f}
uz}
od}
o
line¶aris tev¶ekenys¶egelemz¶esi modell (LTM) m¶
ar egyenrang¶
u alternat¶³v¶
aja, s}
ot
sok tekintetben megfelel}obb eszkÄ
oze a gazdas¶
ag le¶³r¶
as¶
anak, mint a termel¶esi
¶es hasznoss¶agi fÄ
uggv¶enyek. R¶eszletes kifejt¶esre kerÄ
ul az LTM alapj¶
at k¶epez}
o
axiomatikus termel¶eselm¶elet, amely nem el}
ofelt¶etelezi, hanem ¶ertelmezi ¶es
elemzi a termel¶esi tev¶ekenys¶egek hat¶ekonys¶
ag¶
at, ¶es annak kapcsolat¶
at a gazdas¶agoss¶aggal, az egyens¶
ullyal ¶es az egyens¶
ulyi ¶es hat¶ekonys¶
agi ¶
arakkal.
A kÄotet m¶
asodik r¶esze a Leontief-f¶ele input-output modellek ¶es makrogazdas¶agi elemz¶esek m¶odszertan¶aval ¶es gyakorlati alkalmaz¶
asaival foglalkozik. A
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viszonylag kis terjedelem ellen¶ere a szerz}
o igyekszik min¶el teljesebb kÄ
or}
uen
bemutatni az ,,input-output gazdas¶
agtant", a produktivit¶
as, hat¶ekonys¶
ag
¶es jÄovedelmez}os¶eg matematikai alapjait, els}
osorban a Perron{Frobenius-f¶ele
saj¶
at¶ert¶ekt¶eteleket, az input-output elemz¶esek gyakorlati alkalmaz¶
asait, az
¶
ezekhez szÄ
uks¶eges statisztikai adatforr¶
asokat, az AKM
¶es SAM elt¶er}
o tartalm¶
u v¶altozatait, az egyszer}
ubb multiplik¶
atorokkal ¶es a valamivel Ä
osszetettebb
input-output modellekkel v¶egezhet}
o elemz¶eseket. Itt esetleg a modellv¶
altozatok b}os¶ege okozhat kezdeti neh¶ezs¶eget a t¶em¶
at kev¶ess¶e ismer}
o olvas¶
o sz¶
am¶
ara.
A harmadik r¶esz t¶em¶aja az er}
oforr¶
as-allok¶
aci¶
o ¶es ¶
aralakul¶
as elemz¶ese
programoz¶asi ¶es ¶altal¶anos egyens¶
ulyi modellekkel. Ennek sor¶
an kiterjeszti az
input-output modellekkel v¶egzett elemz¶eseket: a korl¶
atozott mennyis¶egben
rendelkez¶esre ¶all¶o er}oforr¶asok ¯gyelembe v¶etel¶evel illusztr¶
alja a line¶
aris tev¶ekenys¶egelemz¶esi modell ¶es a line¶aris programoz¶
as felhaszn¶
al¶
as¶
aval v¶egezhet}
o
elm¶eleti ¶es gyakorlati makrogazdas¶
agi elemz¶eseket, r¶
amutatva a line¶
aris megkÄ
ozel¶³t¶es egyes gyenges¶egeire ¶es arra, hogyan lehet a jelentkez}
o probl¶em¶
akat
alkalmasan megv¶alasztott nemline¶
aris form¶
ak seg¶³ts¶eg¶evel elfogadhat¶
obb m¶
odon kezelni. Bemutatja, ¶es tÄobb oldalr¶
ol elemzi az input-output modellek,
az optim¶alis er}oforr¶as-allok¶aci¶o line¶
aris ¶es nemline¶
aris programoz¶
ason alapul¶
o modelljei ¶es az ¶altal¶anos egyens¶
ulyi modellek kÄ
ozÄ
os ¶es elhat¶
arol¶
o jegyeit.
Ebb}ol az Äosszehasonl¶³t¶asb¶ol t}
unik ki, hogy a sz¶
amszer}
us¶³tett ¶
altal¶
anos egyens¶
ulyelm¶eleti modellek l¶enyeg¶eben szintetiz¶
alj¶
ak az alternat¶³v megkÄ
ozel¶³t¶esek
¶
l¶enyeges elemeit. Erdemes
fel¯gyelni r¶
a, hogy az els}
o kÄ
otettel szemben, itt
a f}
obb makrogazdas¶agi elsz¶amol¶asi azonoss¶
agokra Ä
osszpontos¶³t¶
o, holisztikus
modellek fokozatos kibont¶asa sor¶an jut el a szerz}
o a sz¶
amszer}
us¶³tett ¶
altal¶
anos
egyens¶
ulyelm¶eleti modellekhez.
Az el}oz}o k¶et r¶esszel szemben a negyedik r¶esz m¶
ar nem a modellek gyakorlati alkalmaz¶as¶aval ÄosszefÄ
ugg}o k¶erd¶esekkel foglalkozik, hanem a tÄ
obbszektoros
statikus ¶es stacion¶arius egyens¶
ulyi modellekkel v¶egzett elm¶eleti elemz¶esek
gazdag irodalm¶aba ny¶
ujt betekint¶est, bemutatva a szerz}
o e t¶em¶
aban el¶ert
saj¶
at eredm¶enyeit is. R¶eszletesen t¶
argyalja Neumann nevezetes stacion¶
arius
nÄ
oveked¶esi modellj¶et, annak kÄozgazdas¶
agi ¶es matematikai h¶
atter¶et, ¶es Ä
osszeveti a Leontief-f¶ele, input-output megkÄ
ozel¶³t¶esen nyugv¶
o, z¶
art stacion¶
arius
egyens¶
ulyi modellel. Ennek sor¶an ¶
altal¶
anos¶³tja egyr¶eszt a Neumann-modellt,
m¶
asr¶eszt megfogalmazza a konstans egyÄ
utthat¶
os modellek egy ¶
altal¶
anos keretmodellj¶et. Modern ¶atfogalmaz¶
asban bemutatja az u
¶jratermel¶es ¶es az ¶
arak
makrogazdas¶agi egyens¶
uly¶anak a klasszikusok (Smith, Ricardo, Marx) elm¶elet¶en nyugv¶o ¶es az u
¶jabb, Leontief-, Sra®a- ¶es Neumann-t¶³pus¶
u modelljeit,
lehet}ov¶e t¶eve tÄobbek kÄozÄott a re¶
alb¶er ¶es pro¯tr¶
ata, illetve a fogyaszt¶
as ¶es
felhalmoz¶as kÄozÄotti ¶atv¶alt¶asi (hat¶
argÄ
orb¶ek), a technik¶
ak kÄ
ozÄ
otti ¶
atv¶
alt¶
asi ¶es
visszav¶alt¶asi lehet}os¶egek elemz¶es¶et. Komoly elm¶elyÄ
ul¶est ig¶enyel ebben a r¶eszben a reducibilis gazdas¶agok saj¶atoss¶
agait elemz}
o r¶eszek meg¶ert¶ese.
N¶
eh¶
any megjegyz¶
es a k¶
et kÄ
otet aktualit¶
as¶
aval kapcsolatban
Mivel jelen sorok ¶³r¶oj¶anak lehet}os¶ege volt a II. kÄ
otet alapj¶
aul szolg¶
al¶
o k¶ezirat
elolvas¶as¶ara, hely¶enval¶onak t}
unik a k¶et kÄ
otet aktualit¶
as¶
aval kapcsolatos els}
o
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benyom¶asok ismertet¶ese. Ennek sor¶
an gyakrabban hivatkozom a II. kÄ
otetre,
de j¶o lesz m¶ar most tiszt¶azni, hogy annak feldolgoz¶
as¶
at jelent}
os m¶ert¶ekben
megkÄonny¶³ti az I. kÄotet ismeretanyaga.
Mindenekel}ott arra kell felh¶³vni a ¯gyelmet, hogy a szerz}
o mindk¶et kÄ
otetben szak¶³t az elm¶elet ¶es gyakorlat egym¶
as ellen tÄ
ort¶en}
o kij¶
atsz¶
as¶
anak ut¶
obbi
¶evek sor¶an haz¶ankban sajn¶alatos m¶
odon kialakult hagyom¶
any¶
aval. E jelens¶eg gyÄokerei minden bizonnyal a ,,v¶elem¶enyform¶
al¶
o" kÄ
ozgazd¶
aszok nagyobb
r¶esz¶enek el¶egtelen felk¶eszÄ
ults¶eg¶eben rejlenek, ami az egyik, a gyakorlati alkalmaz¶asok oldal¶ar¶ol irrelev¶ans elm¶eletek ¶es modellek kidolgoz¶
as¶
anak v¶
adj¶
at
eredm¶enyezi, a m¶asik oldalon pedig a m¶elyebb elm¶eleti megalapoz¶
ast n¶elkÄ
ulÄ
oz}
o, kalandor-jelleg}
u gyakorlati alkalmaz¶
asok gyan¶
uj¶
at ¶ebreszti. Zalai Ern}
o
kÄ
onyve meggy}oz}oen mutatja be, milyen messzire lehet jutni, ha valaki az
elm¶eletet ¶es gyakorlatot nem egym¶
as ellen, hanem egym¶
as al¶
at¶
amaszt¶
asa
¶erdek¶eben haszn¶alja.
Ugyanakkor els}osorban a II. kÄotet szomor¶
u aktualit¶
as¶
at adja Br¶
ody Andr¶
as
k¶et ¶evvel ezel}ott bekÄovetkezett hal¶
ala. Br¶
ody ¶eletm}
uve ¶es a kapcsol¶
od¶
o munk¶
ak haz¶ank sz¶elesebb szakmai kÄozÄ
ons¶ege sz¶
am¶
ara kev¶ess¶e ismeretek. Ennek
egyik oka, hogy a politikum ¶altal determin¶
alt akkori szakma a ,,kaszton ¶es
t¶
arsadalmon k¶³vÄ
uli tud¶ost" (Zalai (2011)) mell}
ozni igyekezett: nem lett bel}
ole
a Magyar Tudom¶anyos Akad¶emia tagja, ¶es nem kapott egyetemi tansz¶eket
sem. A m¶asik ok, hogy a Br¶ody munk¶
ass¶
ag¶
anak feldolgoz¶
as¶
ahoz szÄ
uks¶eges
el}
oismeretekkel a tÄobbs¶eg ma nem is rendelkezik. Ezen seg¶³thet Zalai Ern}
o
kÄ
onyve, kÄozelebb hozva Br¶ody munk¶
ass¶
ag¶
at a sz¶elesebb szakmai kÄ
ozÄ
ons¶eghez,
ilyen m¶odon tisztelegve a 20. sz¶azad egyik legkiv¶
al¶
obb magyar kÄ
ozgazd¶
asz¶
anak eml¶eke el}ott.
Van azonban a m¶asodik kÄotetnek m¶
as fajta aktualit¶
asa is: Az ut¶
obbi
¶evekben, els}osorban az EU nyom¶
as¶
ara, megn}
ott az ig¶eny a gazdas¶
agpolitikai
int¶ezked¶esek bevezet¶es¶et megel}oz}
o hat¶
astanulm¶
anyok ir¶
ant, de elmaradt az
ezek elk¶esz¶³t¶es¶ere alkalmas modellek mibenl¶et¶enek pontos tiszt¶
az¶
asa. Egyebek mellett ezt a r¶eg¶ota szÄ
uks¶eges tiszt¶
az¶
ast is el}
oseg¶³ti a m¶
asodik kÄ
otet.
Biztosra vehet}o, hogy amennyiben a gazdas¶
agpolitika m}
uvel}
oi ¶es az annak
kritikai elemz¶es¶et v¶egz}o szak¶ert}ok munk¶
ajuk sor¶
an a kÄ
onyv ¶
altal rendelkez¶esre
bocs¶atott tud¶asb¶azist haszn¶alj¶ak, melyet a szerz}
o ¶es munkat¶
arsai paradox
m¶
odon eddig csak kÄ
ulfÄoldÄon tudtak kamatoztatni, ez a makrogazdas¶
agi probl¶em¶akr¶ol tÄort¶en}o kÄozgondolkod¶as hazai sz¶³nvonal¶
anak emelked¶es¶et fogja mag¶
aval hozni, aminek szÄ
uks¶egess¶eg¶et indokolni fÄ
olÄ
osleges.
¶
Erdemes
tov¶abb¶a fÄolvetni a tÄobbv¶
altoz¶
os, illetve tÄ
obbszektoros megkÄ
ozel¶³t¶es aktualit¶as¶anak k¶erd¶es¶et. Ezt m¶
ar csak az¶ert is meg kell tenni, mert
u
¶gy t}
unik, mintha a f}o¶aram¶
u makroÄ
okon¶
omia m¶
as utat kÄ
ovetne. Az ut¶
obbi
¶evtizedekben ugyanis sz¶eles kÄorben elterjedtek a magasan aggreg¶
alt, dinamikus, sztochasztikus ¶altal¶anos egyens¶
ulyelm¶eleti (DSGE) modelleken nyugv¶
o,
makroÄokon¶omiai jelleg}
u elemz¶esek. B¶
ar ezekben is el}
ofordul tÄ
obb szektor, de
a kÄoztÄ
uk fenn¶all¶o gazdas¶agi kapcsolatok tÄ
obbnyire Romer (1990) nevezetes
endog¶en nÄoveked¶esi modellj¶enek mint¶
aj¶
ara a modellfÄ
oltev¶esek ¶
altal eleve meghat¶arozottak. ¶Igy ezek a modellek nem k¶epesek ¯gyelembe venni a term¶ekek
termel}ofelhaszn¶al¶as¶an keresztÄ
ul l¶etrejÄ
ov}
o multiplik¶
ator hat¶
asokat, nem alkal-
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KÄ
onyvekr}
ol

masak ¶agazati szint}
u elemz¶esekre, a t¶eves beruh¶
az¶
asi dÄ
ont¶esek megragad¶
as¶
ara. A tÄobbszektoros modellek kikÄ
uszÄ
obÄ
olik a fenti h¶
atr¶
anyokat hasznosan
kieg¶esz¶³tve a magas szinten aggreg¶
alt makromodelleket.
V¶egÄ
ul sz¶olni kell a kÄonyv oktat¶
as terÄ
ulet¶en tÄ
ort¶en}
o felhaszn¶
al¶
as¶
anak lehet}
os¶egeir}ol. Mindk¶et kÄotetnek els}osorban a PhD k¶epz¶esek, vagy az ig¶enyesebb
kÄ
ozgazdas¶agtani mesterk¶epz¶esek vehetik j¶
o haszn¶
at. Az I. kÄ
otet halad¶
o szint}
u
mikroÄokon¶omia kurzusok alapj¶at k¶epezheti, de j¶
ol hasznos¶³that¶
o egy bevezet}
o
matematikai kÄozgazdas¶agtani kurzus sor¶
an is. A II. kÄ
otet egy gyakorlati alkalmaz¶asokra koncentr¶al¶o, tÄobbszektoros makromodellez¶esi, vagy m¶
as hangs¶
ulyokkal, egy halad¶o szint}
u termel¶es- ¶es ¶
arelm¶eleti kurzus sz¶
am¶
ara ny¶
ujthat
komoly seg¶³ts¶eget. A kÄozgazd¶aszk¶epz¶esen k¶³vÄ
ul j¶
ol hasznos¶³that¶
oak a kÄ
onyv
egyes r¶eszei a matematikus doktori k¶epz¶esben is.
Mindezek alapj¶an j¶o sz¶³vvel aj¶
anlom e k¶et kÄ
otetet, els}
osorban azoknak,
akik az elm¶
ult ¶evtized gyakran fÄ
olÄ
osleges vit¶
ai ut¶
an eljutottak arra a felismer¶esre, hogy sem a kÄozgazdas¶agi elm¶elet, sem pedig annak gyakorlati alkalmaz¶asa nem n¶elkÄ
ulÄozheti a fejlett matematikai appar¶
atus haszn¶
alat¶
at, ¶es
a mikro-, illetve makrogazdas¶agi elemz¶esek elm¶eleti ¶es gyakorlati k¶erd¶eseivel
halad¶o szinten k¶³v¶annak foglalkozni. Meggy}
oz}
od¶esem, hogy mindk¶et kÄ
otetet
sokat ¶es sok¶aig fogjuk hasznos k¶ezikÄ
onyvk¶ent forgatni.
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