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Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a nyilvános előadás, a rádió- és 
televízióadás, valamint afordítás jogát, az egyes fejezeteket illetően is. 
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A szerzőkről 
 

PAUL A. SAMUELSON az MIT nagynevű graduális közgazdaságtan tanszékének alapítója, 
a Chicagói Egyetemen és a Harvardon tanult. Számos tudományos műve már fiatal korában 
világhírűvé tette, s 1970-ben első amerikaiként közgazdasági Nobel-díjat kapott. Azon ritka 
tudósok egyikeként, aki a laikus nagyközönséggel is szót tudott érteni, Samuelson 
professzornak hosszú éveken keresztül közgazdasági rovata volt a Newsweekben, és John F. 
Kennedy elnök közgazdasági tanácsadója is volt. A Kongresszus gyakran kérte ki szakértői 
véleményét, s tudományos tanácsadóként szolgált a Szövetségi Bankrendszernél, az Egyesült 
Államok Pénzügyminisztériumánál, s különféle magán nonprofit szervezeteknél. Az MIT-en 
folytatott kutatásai és ateniszjátszmák mellett még a New York University 
vendégprofesszoraként is tevékenykedett. Hat gyermeke (közülük három fiú hármas ikerként 
született) 15 unokával örvendezettte meg. Samuelson professzor e könyv befejezése után 
2009. december 13-án elhunyt. 

  

WILLIAM D. NORDHAUS egyike Amerika legkiválóbb közgazdászainak. Új-Mexikó 
államban, Albuquerque-ben született, a Yale Egyetemen kapott alapozó képzést, és az MIT-en 
szerzett közgazdaságtani PhD-fokozatot. AYale Egyetem Sterling közgazdaságtan 
professzora, s a Cowles Foundation for Research in Economics valamint a National Bureau of 
Economic Research tagjaként is dolgozik. Kutatásai a közgazdaságtan jelentős területeire 
terjednek ki, így a környezetvédelemre, az energiagazdálkodásra, a technológiai változásra, a 
gazdasági növekedésre, a termelékenység és a profit alakulásának tendenciáira. Ezenfelül 
Nordhaus professzor élénken érdeklődik a gazdaságpolitika kérdései iránt. Tagja volt Carter 
elnök gazdasági tanácsadó testületének 1977-től 1979-ig. Közreműködik számos kormányzati 
tanácsadó testület és bizottság munkájában, s alkalmanként a The New York Review of 
Booksban és más periodikákban publikál. A közgazdaságtan alapjai tárgyat rendszeresen 
tanítja a Yale-en. Nordhaus professzor feleségével, Barbarával New Havenben, Connecticut 
államban él. Ha nem ír, vagy tanít, akkor idejét a zenének, az utazásnak, a síelésnek és 
családjának szenteli. 
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Előszó 
 

Amikor befejeztük a Közgazdaságtan mostani, tizenkilencedik kiadását, az Egyesült Államok 
gazdasága mély recesszióba süllyedt, valamint a legsúlyosabb pénzügyi krízisbe az 1930-as 
évek nagy válsága óta. A szövetségi kormányzat több százmilliárd dollárt fordított arra, hogy 
megvédje az Egyesült Államok, sőt inkább a világ pénzügyi rendszerének törékeny hálózatát. 
Az új Obama-adminisztráció a Kongresszussal együtt kidolgozta és elfogadta az amerikai 
történelem legnagyobb ösztönző csomagját. A következő években az amerikai gazdaságot, 
annak munkapiacát és a világ pénzügyi rendszerét a gazdasági zűrzavar fogja uralni, illetve 
annak a módja fogja meghatározni, ahogyan az országok reagálnak e fejleményekre. 

Mindamellett nem felejthetjük el, hogy a 2007–2009-es pénzügyi válság az életszínvonal több 
mint fél évszázados látványos növekedése után következett be. Ez a növekedés a világ 
legnagyobb részét érintette, főként azokat, akik Észak-Amerika, Nyugat-Európa és Kelet-
Ázsia gazdag országaiban élnek. Az emberek most azt kérdezik: „Megismétli-e a 
huszonegyedik század a múlt évszázad sikereit? Részesednek-e a szegény országok is a 
kevesek jelenlegi gazdagságából? Vagy éppen fordítva, átrobog-e Északra is a gazdasági 
apokalipszis négy lovasa – az éhínség, a háború, a környezetpusztítás és a válság? Megvan-e a 
bölcsességünk a pénzügyi rendszerünk átalakítására, hogy az továbbra is gondoskodjék a 
gazdasági növekedést ez idáig előrelendítő beruházásokról? És mit gondoljunk a környezeti 
fenyegetésekről, mint amilyen a globális felmelegedés?” 

Végül is ezeknek a kérdéseknek szenteltük a Közgazdaságtan jelen új kiadását. 

 


