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مقدمه مترجم
کتاب حاضر ترجمهی  Macroeconomics: A Modern Approachنوشته رابرت
بارو 9است که برای سال آخر دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد میباشد و هم
اکنون در بسیاری از دانشگاههای معتبر به عنوان یک منبع درسی مورد توجه و
استفاده اساتید و علماي اقتصاد میباشد .نکته حائز اهمیت در مورد این کتاب
محور بودن دریافت شهودی است .به عبارت بهتر مؤلف این کتاب که خود از
اعاظم علم اقتصاد میباشد ،سعی در انتقال مفاهیم مطروحه در قالب بیاناتی ساده
و به دور از مباحث پیشرفته و پیچیده ریاضی داشته به طوری که دانشجو پس از
مطالعهی این کتاب یک تصویر روشن از جریانات مهم اقتصاد را خواهد داشت.
ذکر این نکته بیمناسبت نخواهد بود که پس از انتشار این کتاب و استقبال
گسترده از آن ،برخی بر آن شدند تا جنبههای ریاضی موضوعات طرحشده در این
کتاب را به عنوان تکمله و ضمیمه ارائه دهند که از جمله آنها کتاب
 Macroeconomicsنوشته ماتیاس دوپکه 6و اندرس لنرت 3و اندرو سلگرن
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میباشد .مطلب دیگر پیرامون ترجمه حاضر میباشد که توسط مجموعه وزین و
فخیم نشر آماره در اختیار فرهنگ دوستان ،علماء و دانشجویان علم اقتصاد قرار
گرفته است .قبالً باید عرض شود که هماکنون در دوره کارشناسی ارشد
1. Robert J. Barro
2. Matthias Doepke
3. Andreas Lehnert
4. Andrew W. Sellgren

کتابهایی به عنوان اقتصاد کالن تدریس میشوند که مبتنی بر معادالت
دیفرانسیل و بهینه یابی پویا و خالصه ریاضیات نسبتاً پیشرفته هستند و
دا نشجویان دوره کارشناسی ارشد به دلیل آشنا نبودن و یا عدم تسلط کافی به این
مباحث همواره پس از اتمام این درس یک تصویر مخدوش و مبهم از موضوعات
طرحشده در دوره را دارند .لذا کتابی که همان مباحث را بدون استفاده از
ریاضیات پیشرفته در دست دانشجویان قرار دهد هدفی بود که مترجم آن را دنبال
میکرده است لذا بهترین کتاب در این مورد را کتاب بارو یافت .البته همچنان
مشکلی باقی میماند و آن این که کتاب مذکور دربرگیرندهی مطالب بسیاری برای
دانشجویان دوره کارشناسی بود که موجب کسالت ذهن دانشجویان کارشناسی
ارشد میگردید پس باید این مطالب حذف و یا جرح و تعدیل میشدند .بنابراین
مترجم اقدام به اخذ و ترجمه زبده این کتاب نمود و همچنین برای تکمیل شدن
دوره تدریس به دانشجویان کارشناسی ارشد یک فصل با عنوان ادوار تجاری
سیاسی ملحق به ترجمه شده است.
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کتاب حاضر در پنج فصل به خدمت خوانندگانش ارائه میشود .در فصل اول
الگوی رشد سولو به شیوهای بدیع و زبانی ساده و در عین حال فخیم ارائه و در
فصول  3 ،6و  4ادوار تجاری مرسوم یعنی ادوار تجاری حقیقی ،پولی و کینزی
ارائه میشود و در فصل  1ادوار تجاری سیاسی در اختیار قرار میگیرد .نکتهای
که باید در مورد فصل پنجم ذکر گردد این است که این فصل شامل دو بخش
میباشد .یک بخش مربوط به ادوار تجاری میشود که از انگیزه کسب درآمد و
کاهش بدهی دولت ناشی میشود .بخش دوم مرتبط با انگیزههای فرصتطلبانه و
حزبی رئیس قوه مجریه میباشد که تحت عنوان ادوار تجاری سیاسی انتخاباتی

 .۴اين فصل مأخوذ از پاياننامه دوره کارشناسی ارشد مترجم میباشد

طرح شده است .در مورد بخش اول -ادوار تجاری ناشی از انگیزه کسب درآمد و
کاهش بدهی حقیقی دولت -باید توضیحاتی در اینجا ارائه شود و آن این که
عنوان اصلی این مبحث میتواند همان سیاستهای غافلگیرانه پولی باشد که
کالسیکهای جدید آن را تنها سیاست مؤثر بر اقتصاد میدانند ولی چون این نوع
از سیاستها باعث کاهش بدهیهای حقیقی دولت میشوند و دولتها به این
انگیزه باعث ایجاد دور در متغیرهای اقتصادی میگردند ما آن را در فصل ادوار
تجاری سیاسی آوردیم .ولی اساتید محترم میتوانند این بخش را برای توضیح
انتظارات عقالیی و خنثایی سیاستهای پولی اعالم شده و ناخنثایی سیاستهای
پولی غافلگیرکننده و به عبارت دیگر در توضیح مکتب کالسیکهای جدید
استفاده کنند.
در آخر باید از شخصیت فرهیخته و خدمتگزار به فرهنگ جناب آقای
فرهاد نوعپرست و همچنین عوامل محترم نشر آماره به سبب طبع و نشر این اثر
تشکر و قدردانی میکنم و همچنین ثواب حاصل از این کتاب را به پیشگاه
حضرت رسول (ص) تقدیم میدارم ،باشد که گوشهی چشمی به ما داشته باشند.
و آخر دعواها ان الحمد لله رب العالمین

محمد مبینی
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