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هاي پـی در پـی و مـداوم در    هاي آغازین هزاره سوم قرار داریم که تغییرات و نوآوريدر دهه
هاي گوناگون علمی و فناوري و جهانی شدن کسب و کارها، تجارت و اقتصاد، از بـارزترین  زمینه

اطالعـاتی و  هـاي  انگیـز فنـاوري اطالعـات و شـبکه    هاي حیـرت هاي آن است. پیشرفتویژگی
هاي گوناگون زمینهرا دستخوش نوآوري و توسعه در مخابراتی، علوم مختلف از جمله علم اقتصاد

عنـوان مثـال،   انـد. بـه  هاي تخصصی جدیدي را توسـعه داده از علوم، شاخهيساخته است. بسیار
اقتصـاد  هاي متمـایز از نظریـه   عنوان شاخهتخصصی متعددي از علم اقتصاد بههاي امروزه زمینه

اقتصـاد  توان به اقتصاد مـدیریت، وجود آمده و در حال توسعه و تکامل است. از جمله میعمومی، به
الملل، اقتصاد کشاورزي و اقتصاد مالی، اشاره کرد.بین

، افـزایش انـدازه و ادغـام بازارهـاي     اقتصاد کالن مالی جدید، به لحاظ جهانی شـدن اقتصـاد  
سرمایه و توسعه روزافزون بازارهاي مالی در کشورهاي مختلف جهان و همچنین به لحاظ وقـوع  

هـا و  وجود آورنـده آن هاي مالی و اقتصادي در برخی از کشورها و بررسی علل و عوامل بهبحران
هاي رد و نقش مهمی که نظامگیکنش و واکنشی که بین مسایل مالی و اقتصاد کالن صورت می

اي برخوردار شده است.هاي اقتصادي دارند، از اهمیت ویژهمالی در آغاز و تشدید رکود و بحران
هاي گونـاگون مـورد   مؤسسه عالی آموزش بانکداري ایران، در راستاي توسعه دانش در زمینه

و تربیت نیـروي انسـانی   نیاز نظام بانکی کشور، پیوسته کوشش کرده است که به موازات آموزش 
متخصص، با استفاده از اساتید و پژوهشگران با تجربه و صاحب نام، نسـبت بـه ترجمـه و تـألیف     

هاي مختلـف بانکـداري، اقتصـاد، مـدیریت، مـالی و      روزآمد علمی و کاربردي در رشتههايکتاب
رده و در اختیـار  هاي متعددي را منتشر کحسابداري، مبادرت ورزد و مفتخر است که تاکنون کتاب

»تاد اي نـوپ «پژوهان قرار داده است. کتاب اقتصاد کالن مالی جدید، نوشته دانشجویان و دانش
که به همت اساتید ارجمند جناب آقاي دکتر مهدي تقوي و سرکارخانم دکتر بیتا شایگانی ترجمه 

اقتصاد کالن مالی جدیـد  هایی است که در زمینه و به رشته تحریر درآمده،  از جمله معدود کتاب
شود.منتشر می

اي کتاب حاضر با عنایت به رویکردهاي مختلف از دیدگاه مکاتب اقتصادي، به تحلیل ریشـه 
پـردازد و در  وجود آمده در عرصه بازار پول و سرمایه میهاي بهر تجاري و آشفتگیانوسانات و ادو
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صـورت کشـور   ل و مداقه قرار داده و حتی بهعلمی مذکور مورد تحلیاین راستا رخدادها را از ابعاد
کند.به کشور تشریح می

نظریـه  «، »اي بر مسایل مالی و اقتصاد کـالن مقدمه«این کتاب داراي پنج بخش با عناوین: 
الملـل و  مالیـه بـین  «، »ثبـاتی اقتصـادي  نوسانات مالی و بی«، »اقتصاد کالن و نقش منابع مالی

است. با توجه به جامعیت و غناي مطالب و به سبب نو بـودن  » گیرينتیجه«و » هاي مالیبحران
عنوان یک کتـاب مفیـد و آموزنـده در مقـاطع     توان از آن بهو تازگی بسیاري از مباحث کتاب، می

هاي بانکداري، اقتصاد و علوم مالی، استفاده کرد.تحصیلی کارشناسی ارشد و باالتر در رشته
در اعتالء و ارتقاء سطح دانش مالی و اقتصادي مؤثر واقع شود امید است که این کتاب بتواند
مندان، قرار گیرد.پژوهان و سایر عالقهو مورد استفاده دانشجویان، دانش
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