
 المستخلص

عفيفة بجاي شوكت. التضخم الركودي من البلدان المتقدمة بالمقارنة مع البلدان النامية مع اشارة 

الجامعة المستنصرية : كلية االدارة واالقتصاد : قسم  –متاحة للعراق. )أطروحة دكتوراه( . 

. 7002االقتصاد ،   

 فرضية الدراسة :

تفترض اصال توافر اقتصاد رأسمالً صناعً بقواه وعالقاته  التضخم الركودي ظاهرة اقتصادٌة

االنتاجٌة ومؤسساته والٌات عمله، وحٌث ان البلدان النامٌة هً جزء من االقتصاد العالمً الذي انبثق عن التطور 

ً، االقتصاد العالم التارٌخً للراسمالٌة، فان هذه البلدان تخضع لشروط عمل القوانٌن االقتصادٌة التً تسٌر  

وانما  ،بالركود ا  مصحوب ا  وبالتالً فانه باالمكان انتقال هذه الظاهرة الى تلك البلدان ولكن لٌس بوصفها تضخم

بالتضخم، وذلك لكون البلدان النامٌة تفتقر الى شروط انبثاق هذه االزمة او الظاهرة من  ا  مصحوب ا  بوصفها ركود

 حٌث االلٌات.

 هدف الدراسة:.

اسة التمٌٌز بٌن ظاهرة التضخم الركودي فً البلدان الراسمالٌة وبٌن ما ٌسود فً سنحاول فً هذه الدر

البلدان النامٌة من ركود مصحوب بالتضخم من حٌث تفسٌر الظاهرتٌن،االمر الذي ٌتطلب المرور بتجربة 

دٌة لتفسٌرها المجموعتٌن مع هذه الظاهرة، وتقصً اسبابها ونتائجها واستعراض أهم ما ورد فً األدبٌات االقتصا

. 

 منهجية الدراسة :

تم عرض تحلٌالت المدارس االقتصادٌة  اذتعتمد الدراسة أسلوب المنهج الوصفً التحلٌلً المقارن  

بمنظور مقارن ومحاولة مقارنتها بواقع الظاهرة فً البلدان النامٌة.  ومناقشتها المعاصرة للظاهرة  

 هيكل الدراسة :

ات صٌبكامل جوانب الدراسة فقد قسمت الى اربعة فصول  اعقبتها استنتاجات وتولغرض االحاطة التفصٌلٌة  

ناقش الفصل االول موضوع االزمة االقتصادٌة ضمن عنوان رئٌسً هو مدخل مفاهٌمً فً االزمة االقتصادٌة 

الفكر  فً االزمة وتطرق الثانً الى االزمة االقتصادٌة فً ًواشتمل على ثالثة مباحث ، االول مدخل مفاهٌم

والتارٌخ االقتصادي وناقش االخٌر مقاربات فً تحلٌل االزمة االقتصادٌة لدى مدارس اقتصادٌة مختارة . اما الفصل 

ى االول توضٌح غالثانً فقد تناول ازمة التضخم الركودي فً االقتصادات الراسمالٌة وذلك من خالل ثالثة مباحث ٌب

هدف الى مناقشة البٌئة االقتصادٌة ومظاهر االزمة فً البلدان ٌالٌات حدوث ازمة التضخم الركودي و الثانً 

 الراسمالٌة فٌما تناول الثالث الموقف الفكري للمدارس االقتصادٌة المعاصرة من ازمة التضخم الركودي .

وعالج الفصل الثالث ظاهرة التضخم المصاحب للركود فً البلدان النامٌة وتم ذلك من خالل ثالثة مباحث  

الول الى توضٌح مسببات الظاهرة بالعالقة مع الخصائص االقتصادٌة للبلدان النامٌة بٌنما الثانً ٌبٌن ٌسعى ا



مسببات ومظاهر الظاهرة بالعالقة مع ازمة التضخم الركودي فً البلدان المتقدمة والثالث وفر تفسٌر التضخم 

لفصل الرابع اخذ على عاتقه ظاهرة التضخم اما ا الركودي فً البلدان النامٌة بٌن الفكر التنموي والفكر اللٌبرالً.

األول االختالالت فً االقتصاد العراقً  المصاحب للركود فً االقتصاد العراقً وتم ذلك من خالل مبحثٌن :

والثانً معالم السٌاستٌن النقدٌة والمالٌة فً العراق ومدى فاعلٌتها فً التعامل مع ازدواج الركود  متغٌرات مختارة.

.خم فً االقتصاد العراقًوالتض  


