مطالب این کتاب ترجمهای است از:
Macroeconomics
Matthias Doepke
Andreas Lehnert
Andrew W. Sellgren
University of Chicago

سرشناسه

 :دوپکه ،متیاس

عنوان و نام پديدآور

 :اقتصاد کالن[ /متیاس دوپکه ،آندرياس لنرت ،اندرو دبلیو سلگرن] ؛

Doepke, Matthias

ترجمه محمد مبینی سوچلمايی.
مشخصات نشر

 :تهران  :آماره.۶۹۳۱ ،

مشخصات ظاهری

 2۱۱ :ص.

شابک

978-600-7446-40-9 :

وضعیت فهرست نويسی :فیپا
يادداشت

 :عنوان اصلیMacroeconomics. :

موضوع

 :اقتصاد کالن Macroeconomics

شناسه افزوده

 :لنرت ،آندرياس Lehnert, Andreas

شناسه افزوده

 :سلگرن ،اندرو دبلیوSellgren, Andrew W .

شناسه افزوده

 :مبینی ،محمد ،- ۶۹۱۱ ،مترجم

رده بندی کنگره

۳ ۶۹۳۱ :د2فHB ۶81/

رده بندی ديويی

:

۹۹۳

شماره کتابشناسی ملی ۴۱۱۶2۶2 :

Matthias Doepke
Andreas Lehnert
Andrew W. Sellgren

ماتیاس دواپکه
اندرس لنرت

اندرو سلگرن
ترجمه :محمد مبینی

5

5
Title: Macroeconomics
Author: Matthias Doepke, Andreas Lehnert,
Andrew W. Sellgren
Translator: Mohammad Mobini
ISBN: 978-600-7446-40-9

عنوان کتاب :اقتصاد كالن
تألیف :ماتیاس دواپکه ،آندرياس لنرت ،اندرو دبلیو سلگرن
ترجمه :محمد مبینی
شابک969 -۱44 - 6447 -04 -9 :

The 1th Edition Published: 2017

چاپ اول6997 ،

Circulation: 1000 impression

تیراژ 6444 :نسخه

No portion of this book may be reproduced, by any
process or technique, without the express written
)consent of the publisher (Amareh Press
The views expressed in this book represent those of
the individual Authors and Editors. These views do
not necessarily reflect endorsement by the
)Publisher (Amareh Press
© ALL RIGHTS RESERVED:
For the Amareh Press

هرگونه کپیبرداری ،اسکن و میکروفیلم ،جزئی یا کلی

بدون اجازه مکتوب نشر آماره ممنوع بوده و پیگرد قانونی

دارد
محتوای اصلی کتاب بازتاب اندیشههای پدیدآورنده
توسط ناشر میباشد و مسئولیت درستی آن به عهدهی
ایشان میباشد
© تمامی حقوق چاپ و نشر برای نشر آماره محفوظ است

دفتر نشر و پخش آمــاره :تهران ،ميدان انقالب ،ابتداي خيابان دوازده فروردين ،پالك  ،967واحد 4
تلفن  166-77916969و 4966- 697- 9647
نمایندگی فروش در تهران :انتشارات گوتنبرگ ،تلفن 466 - 77469999
(روبروی دانشگاه تهران ،بین خ دانشگاه و خ فخر رازی ،پالک )6666
برای آگاهی از مراکز فروش و سایر اطالعات مراجعه کنید به سایت نشر آمـاره:

w w w . n a s h r e a m a r e h . i r
قیمت 69111 :تومان

این ترجمه را به مادرم تقدیم میکنم
برای تمام فداکاریها
و
از خودگذشتگیهایش

مقدمه مترجم
اثر حاضر ترجمه کتاب Macroeconomics

تالیف ماتیاس دواپکه ،6اندرس

لنرت ،6و اندرو سلگرن 9میباشد ،که بین دانشجویان به اعتبار نام نویسندگانش به
 DLSشهرت دارد .این کتاب عالوه بر آموزش مفاهیم مطروحه که هدف بالذات
هر کتابی است ،مبتنی بر تحلیل کارگزار نوعی و مسئله حداکثریابی وی میباشد و
از این جهت یک تصویر کلی و روشن از رویکرد کارگزار نوعی در اقتصاد کالن
بدست میدهد.
از برجستگیهای این کتاب بهره بردن از ریاضیات به شیوهای آموزشی و گام
به گام میباشد که دانشجو را از پلههای اولیه با خود تا مراحل باالیی همراه
میکند و در طی این مسیر شیوههای به کاربردن این سطح از ریاضیات را به ایشان
آموزش میدهد .در حقیقت ،دانشجو با خواندن این کتاب خود را بر سر کالسی
حاضر میبیند که در آن به وی الگوسازی مبتنی بر کارگزار نوعی را آموزش
میدهند.
این کتاب مکمل ریاضی کتابی است که نشر آماره آن را تحت عنوان اقتصاد
کالن نوین به ترجمه اینجانب منتشر ساخت .رشد اقتصادی ،ادوار تجاری
حقیقی ،و مباحثی مثل غافلگیری پولی و درآمد حق الضربی و  ...مفاهیمی بودند
که در آن کتاب به صورت درک شهودی و ریاضی مطرح شدند که البته در آن
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اصالت با دریافت شهودی بود و ریاضیات فرع بر آن .در حالی که کتاب حاضر به
گونهای است که در آن اصالت با الگوسازی ریاضی است و دریافت شهودی فرع
بر آن میباشد .پس از چاپ آن کتاب ،پیشنهاد ترجمه این کتاب را با مدیریت
محترم و گرامی نشر آماره جناب آقای فرهاد نوع پرست در میان گذاشتم و ایشان
هم استقبال نمودند .لذا اقدام به ترجمه کردم ولی از ابتداء بنا را بر این گذاشتم که
جامعه ی هدف دانشجویان کارشناسی ارشد هستند ،لذا از ترجمه فصولی که در
البالی فصول دیگر به طور خودکار به خوبی توضیح داده شده بود و یا فصولی
که از انسجام کار میکاستند خودداری نمودم ،و از همه مهم تر فصل اول را
مطابق با نیاز دانشجویان دوره کارشناسی ارشد تغییر دادم و درواقع تالیف
اینجانب میباشد و لذا اگر ایرادی بر آن وارد باشد متوجه ما است و نه آقایان
مولف این کتاب.
مطالعه دو کتاب مذکور یقینا برای دانشجویان مفید و سودمند خواهد بود و
به آنها در درک شیوههای متفاوت تحلیل اقتصادی کمک شایانی خواهد کرد.
در پایان ،از جناب آقای فرهاد نوع پرست مدیر محترم و فرهیخته ی نشر آماره
که پیشنهاد ما را تایید و زحمت چاپ این اثر را تقبل نمودند تشکر میکنم .و
همچنین ثواب حاصل از این ترجمه را به پیشگاه حضرت صدیقه طاهره تقدییم
مینمایم.
علیه توکلت و الیه انیب
محمد مبینی سوچلمایی
بهار6997

فهرست

 6 مقدمه مترجم
 66 مدخل.فصل اول
 66 تولید و مصرف، تالش کاری.فصل دوم
 99 رفتار خانوارها و بازار کاالها و خدمات.فصل سوم
 16 الگوی تسویه بازار.فصل چهارم
 76 بازار نیروی کار.فصل پنجم
 69 تــورم.فصل ششم
 99 ادوار تجاری حقیقی.فصل هفتم
 666  رشد اقتصادی.فصل هشتم
 696 اثر مخارج دولت.فصل نهم
 679 اثر مالیات ستانی.فصل دهم
 699 مسیر بهینه بدهی دولت.فصل یازدهم
 669  سیاست پولی و مالی.فصل دوازدهم
641 سیاست پولی بهینه.فصل سیزدهم

