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 مقدمه مترجم
 Macroeconomics: A Modern Approach ی ترجمهکتاب حاضر 

است که برای سال آخر دوره کارشناسي و  ۴نوشته رابرت بارو

 های دانشگاهو هم اکنون در بسياری از  باشد ميکارشناسي ارشد 
ورد توجه و استفاده اساتيد و معتبر به عنوان یک منبع درسي م

. نکته حائز اهميت در مورد این کتاب باشد مياقتصاد  دانشجویان
این کتاب  مؤلف ،محور بودن دریافت شهودی است. به عبارت بهتر

، سعي در انتقال مفاهيم باشد ميعلم اقتصاد  که خود از نظریه پردازان
اناتي ساده و به دور از مباحث پيشرفته و پيچيده مطروحه در قالب بي

این کتاب یک  ی مطالعهریاضي داشته به طوری که دانشجو پس از 
خواهد داشت. ذکر این نکته  یر روشن از جریانات مهم اقتصادتصو

نخواهد بود که پس از انتشار این کتاب و استقبال گسترده  مناسبت بي
 شده طرحریاضي موضوعات  های جنبهاز آن، برخي بر آن شدند تا 

در این کتاب را به عنوان تکمله و ضميمه ارائه دهند که از جمله 

و اندرس  4نوشته ماتياس دوپکه Macroeconomics کتابها  آن
 . باشد مي ۱و اندرو سلگرن ۶لنرت

به عنوان اقتصاد  هایي کتابدر دوره کارشناسي ارشد  اکنون هم
که مبتني بر معادالت دیفرانسيل و بهينه یابي  شوند ميکالن تدریس 

                                                                               
1. Robert J. Barro 
2. Matthias Doepke  
3. Andreas Lehnert  
4. Andrew W. Sellgren 
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پيشرفته هستند و دانشجویان دوره  نسبتاًپویا و خالصه ریاضيات 
کارشناسي ارشد به دليل آشنا نبودن و یا عدم تسلط کافي به این 
مباحث همواره پس از اتمام این درس یک تصویر مخدوش و مبهم 

ا کتابي که همان در دوره را دارند. لذ شده طرحاز موضوعات 

مباحث را بدون استفاده از ریاضيات پيشرفته در دست دانشجویان 
است لذا بهترین  کرده ميقرار دهد هدفي بود که مترجم آن را دنبال 

کتاب در این مورد را کتاب بارو یافت. البته همچنان مشکلي باقي 
مطالب بسياری  ی دربرگيرندهو آن این که کتاب مذکور  ماند مي
ی دانشجویان دوره کارشناسي بود که موجب کسالت ذهن برا

پس باید این مطالب حذف و  گردید ميدانشجویان کارشناسي ارشد 
. بنابراین مترجم اقدام به اخذ و ترجمه زبده شدند ميیا جرح و تعدیل 

این کتاب نمود و همچنين برای تکميل شدن دوره تدریس به 
عنوان ادوار تجاری سياسي دانشجویان کارشناسي ارشد یک فصل با 

  ۴ملحق به ترجمه شده است.
. در شود ميکتاب حاضر در پنج فصل به خدمت خوانندگانش ارائه 

ارائه و در  ع و زباني سادهبدی ای شيوهفصل اول الگوی رشد سولو به 
ادوار تجاری مرسوم یعني ادوار تجاری حقيقي،  ۱و  ۶، 4فصول 

ادوار تجاری سياسي در  1فصل و در  شود ميپولي و کينزی ارائه 
 . گيرد مياختيار قرار 

                                                                               
 .باشد نامه دوره کارشناسي ارشد مترجم مي . این فصل مأخوذ از پایان۴



 اقتصاد كالن نوين 2 8

زار به فرهنگ جناب ه و خدمتگاز شخصيت فرهيخت در آخر
و همچنين عوامل محترم نشر آماره به سبب  پرست نوعفرهاد  آقای

و همچنين ثواب حاصل  کنم ميطبع و نشر این اثر تشکر و قدرداني 
باشد  ،دارم تقدیم ميص( رسول )از این کتاب را به پيشگاه حضرت 

  .داشته باشندچشمي به ما  ی گوشهکه 
 

ان الحمد هلل رب  اندعواو آخر 
 العالمين

 سوچلمایي)صابر( محمد مبيني
۴۶۴۴ 

 
 



 

 اولفصل 

 رشد اقتصادی: الگوی رشد سولو
 

 ۶46۳11توليد ناخالص داخلي سرانه ایاالت متحده  4111در سال 

محصول و درآمد سرانه به معنای باال بودن  بود. این سطح باالیدالر 
به  توان مي . مشابه با ایاالت متحدهباشد ميسطح استاندارد زندگي 

درآمد سرانه کشورهای اروپای غربي اشاره نمود. در مقابل این 
کشورهای ثروتمند کشورهایي مثل مکزیک، چين و هند قرار دارند 

 $سرانه  درآمدهایبه ترتيب دارای  4111که در نزدیکي سال 
بودند. این کشورها به لحاظ  4111 $و  ۱111 $، ۸۴11

ر دارند. همچنين مشاهدات زندگي در سطح پایيني قرا استانداردهای
که ایاالت متحده برای حدود یک قرن نرخ رشدی  دهد مينشان 

درصد را برای درآمد سرانه داشته و تجربه نموده است. از  4پيرامون 
نرخ رشد درآمد سرانه کشورهای  اخير های سالطرف دیگر در 

. برای جنوب شرق آسيا باالتر از کشورهای ثروتمند قرار گرفته است

درصد را تجربه کرده است. همزمان با  ۳مثال چين نرخ رشد 
کشورهای جنوب شرق آسيا برخي کشورهای آفریقایي نرخ رشد 

که چرا  خيزد برميها  منفي را تجربه کردند. از این حقایق این پرسش
مثل کشورهای جنوب شرق آسيا از کشورهای ثروتمند هایي  کشور

خوردار هستند؟ آیا کشورهای از نرخ رشد درآمد سرانه باالتری بر
ند به سطح درآمد سرانه کشورهای توان ميبا درآمد سرانه پایين 
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مد سرانه نرخ رشد ثابت درآ ثروتمند دست یابند؟ دليل یک قرن
چيست و آیا امکان رسيدن به یک چنين نرخ رشد ایاالت متحده 

وجود دارد؟ پاسخ به این  تر پایينبرای کشورهای  پایداریثابت و 
که از حقایق و مشاهدات مذکور برخاسته، محرك و  ؤاالتس

  ؛بنابراین .باشد ميما برای ارائه این فصل  ی انگيزه
در گام اول به توضيح الگوی رشد سولو در ساده ترین شکل  -۴

صادی کشورها عوامل موثر بر رشد اقتاش اقدام مي کنيم، سپس 
 توضيح خواهيم داد.  "بسط الگوی سولو"ي را در ذیل عنوان  کلّ

نوبت به در گام دوم با توجه به مطالبي که در گام اول بيان شد  -4
رسد که چگونه برخي از کشورهای فقير پاسخ به این پرسش مي

توانستند در ظرف چند دهه آنقدر با سرعت رشد کنند که 
ای مثل ایاالت متحده درآمد سرانه شان به کشورهای پيشرفته

نزدیک شود، و در طرف مقابل برخي از کشورهای فقير 
همچنان در سطح درآمد سرانه حداقل معيشت باقي ماندند. 

ای در ذیل پاسخ به این پرسش و تبيين چنين حقایق اقتصادی

ر آنجا توضيح آورده خواهد شد. د "همگرایي"عنوان کلّي 
که چرا در طول یک قرن اخير برخي از کشورهای  خواهيم داد

فقير به سمت وضعيت کشورهای ثروتمند همگرا شدند و به 
درآمد سرانه این کشورهای پيشرفته رسيدند و برخي دیگر درجا 

 زدند و در سطح درآمد سرانه پایين شان باقي ماندند.

های اول و دوم توضيح داده شد آنچه که از الگوی سولو در گام -۶
و آن  قادر به توضيح یک حقيقت سبک شده بلندمدت نيست،
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حقيقي سرانه و سرمایه سرانه کشورهای پيشرفته  GDPاین که: 
در طي چند دهه اخير شاهد رشد مستمر بوده است. درحالي که 

ت پایدار درآمد سرانه ) الگوی سولو بيان مي کند که در وضعي
GDP .رفع این نقص و کاستي  سرانه( و سرمایه سرانه ثابت است

رشد "در ذیل عنوان و تبيين حقيقت سبک شده مذکور، 
صورت خواهد گرفت. در آنجا دو راه  "بلندمدتاقتصادی 

حلّي که اقتصاددانان برای تبيين این حقيقت سبک شده ارائه 
 کرده اند مطرح مي شود: 

؛ مبتني بر کنار گذاشتن فرض نزولي بودن AKمدل  راه حل اول:
 توليد متوسط سرمایه مي باشد.

با مطرح کردن فرض پيشرفت سطح  راه حل دوم: اصالحِ مدل سولو
تکنولوژی با نرخ ثابت مثبت مي باشد. هنگامي که این اصالح 

انداز، را انجام دادیم مجدداً به طور مختصر به مسائلي مثل پس
 گذار و همگرایي خواهيم پرداخت.

در گام چهارم به طور مختصر به توضيح این مطلب مي پردازیم  -۱

       چه عواملي مي باشد.     که پيشرفت تکنولوژی متأثر از 
 

 تئوری رشد اقتصادی -0
 شد اقتصادیر ين حقایق سبک شده، به معرفي الگویاکنون برای تبي

 ی کننده بيانکارمان را با تابع توليد که  پردازیم. بدین جهت مي سولو
 کنيم.باشد، شروع ميچگونگي توليد کاالها و خدمات مي

 


