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ي نقد أطروحة ضعف  صباح قدوري 

اكية ف  ي األنظمة االشتر
 8من  1 صفحة المحاسبة الحديثة ف 

 

المحاسبة   ضعف  أطروحة  نقد  ي 
 
ف قدوري*:  صباح 

اكية  ي األنظمة االشتر
 
 الحديثة ف

 

 

 استلمت الرسالة التالية من الزميل مصباح كمال:  2022أيار في أواخر 

 

 قرأت مؤخرا في كتاب"

Michael Ellman, Socialist Planning, Cambridge University Press, 3rd 
edition 2019. 1st edition 2014, page 366  
الفصل  من  جزء  )وهو  البشري  المال  رأس  يخص  وفيما  نقدي،  منظور  من  مكتوب  وهو 

 ( اآلتي:An evaluation of socialist planningالعاشر بعنوان 
 

‘Although socialist planning did not produce the specialists required 
in a market economy (finance, marketing, advertising, modern 
accounting, etc.), it did eliminate mass illiteracy and produce many 
highly qualified people.’ 

 

:  محاسبة التكاليفهل لك تعليق على هذا التقييم؟ ما مدى صحة هذا التقييم خاصة وأن كتابك  

تفتقر      1دراسات بولندا  فهل كانت  اشتراكيا،  بلدا  بولندا عندما كانت  في  دراستك  تأثير  يحمل 

يطلق المؤلف اسم "اشتراكية الدولة" على النظام السوفييتي   إلى محاسبين رفيعي المستوى؟  

 " هل ترغب بكتابة مقال عن هذا الموضوع؟ . 1990ظمة دول أوربا الشرقية لغاية  وأن

 

 

إعداد   أعقاب  في  الرسالة  التكاليفكتابي  جاءت  دراساتمحاسبة  بم  :  الزميل للنشر  من  ساعدة 

لم تلق ما تستحقه من اهتمام، فقد تشجعت على كتابة هذا  تثير قضية ربما  كمال، وألن الرسالة 

 .المقال

 

كما أورده الزميل كمال    Michael Ellmanبعد قراءتي للنص المقتبس من كتاب مايكل إيلمان  

 مالحظات التالية: تولدّت لديَّ ال

 

 
1 http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2022/05/Cost-
Accounting-Draft-Book-9.pdf 

 

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2022/05/Cost-Accounting-Draft-Book-9.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2022/05/Cost-Accounting-Draft-Book-9.pdf


 
 

اكي   أوراق 
ي االقتصاد االشتر

 ف 

 
 

 

 
ي نقد أطروحة ضعف  صباح قدوري 

اكية ف  ي األنظمة االشتر
 8من  2 صفحة المحاسبة الحديثة ف 

 

، ام  في األنظمة االشتراكية  المهني   أوالمستوى التعليمي  ما كتبه  هل يقصد المؤلف م 1

 اقتصاد السوق؟ المؤهلين للتعامل مع متطلبات محاسبين مستوى ال
 

على القيد   ةلها قواعدها ومبادئها مستند   ،من المعروف ان النظرية المحاسبية واحدة 2

تسجيل   :المزدوج أمور  تنظم  واعراف  وتعليمات  قوانين  وهناك  ودائن،  مدين 

التطبيق في  تختلف  وهي  االقتصادية،  و المعامالت  أيضا  .   معروف  هو  ن فإ كما 

واالجتماعية،  النظام المحاسبي يمثل أحد األدوات الهامة في عملية التنمية االقتصادية

واء على مستوى الوحدة وذلك من خالل ترشيد مجموعة من القرارات التي تتخذ س

واهميته في النظام االشتراكي   هوال يقل دور    االقتصادية أو على المستوى القومي.

الرأسمالي النظام  في  يرجع    ،عنها  بينهما  في    ةولوجيي يد اآللى  إواالختالف  المتبعة 

 العالقات االقتصادية. 
 

االشتراكيفي   المحاسبي  يستند   النظام  االشتراكي،    على  النظام  تكون حيث  الفكر 

القرارات على مستوى في  تداخل  هناك  ، وهي السائدة  الملكية العامة لوسائل اإلنتاج

الوحدة االقتصادية والمستوى القومي وفق النظام المركزي في تسيير الدولة لتحقيق 

ا العامة  واأل واالجتماعيةقتصادية  الأهدافها  القرارات  من  مجموعة  وإصدار  امر و، 

كذلك وحدات االقتصادية، لكي تحقق كل وحدة دورها في تحقيق األهداف العامة،  للو

اإلنتاج.  عناصر  على  اإلجمالي  المحلي  الناتج  توزيع  في  النسبية  في أ   العدالة  ما 

تخضع للملكية وسائل اإلنتاج  فإن  النظام الرأسمالي الذي يستند على الفكر اللبرالي،  

اقتصاد السوق )العرض والطلب(، واستخدام مجموعة من خاصة، واالعتماد على  ال

واأل قرارات المحفزات  التخاذ  االقتصادية  الوحدات  لتشجيع  والنقدية،  المالية  دوات 

محددة  فئة  لدى  الثروة  وتجميع  العامة،  األهداف  مجموعها  في  تحقق  بحيث  معينة، 

 االستقطاب الطبقي في المجتمع. ةزيادة حد  إلىمما يؤدي 
 

حقائق االقتصادية، بحيث تلعب الفي البيانات المحاسبية ان تسجل وتحلل    مفروض ال 3

   هذه البيانات دورا هاما في ترشيد القرارات على مستوى الوحدة والمستوى القومي.

ن الخطأ في قرار معين في أويزداد هذا الدور خطورة في االقتصاد المخطط، حيث  

نتائجه و آثار سلبية   إلىمجموع الشعب، ويؤدي  ثاره  آالمنظومة االشتراكية، تتحمل 

أل  على نظرا  القطاعات،  من  كبيرة  يكون  مجموعة  المنظومة  هذه  في  االقتصاد  ن 

فعليه يجب   موضوعا في إطار عام وخطة ونظام كامل ومترابط مع بعضها البعض.  

 ن يدركوا أهمية وخطورة هذا الموضوع.أعلى المخططين 
 

المنظومة 4 في  موحد  محاسبي  نظام  مستمر    هناك  بشكل  للتطوير  االشتراكية خاضع 

ال الوفق   توحيد  في  يساهم  وبذلك  المطلوبة،  المحاسبية، لحاجات  والقوانين  وائح 



 
 

اكي   أوراق 
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ي نقد أطروحة ضعف  صباح قدوري 

اكية ف  ي األنظمة االشتر
 8من  3 صفحة المحاسبة الحديثة ف 

 

وعملية تسجيل البيانات المحاسبية على مستوى الشركات والصناعات النوعية وعلى  

معانيه، بأوسع  القومي  أخرى  و  المستوى  جهة  الختامية إمن  الحسابات  عداد 

والمصطلحات والميزاني والقواعد  األسس  من  محدد  إطار  في  التخطيطية  ات 

اإل المستويات  وتزويد  البيانات  وإنتاج  المحاسبية،  بالمعلومات والتعاريف  دارية 

وهو   فصاح عنها، لالستفادة منها في عملية التقييم واتخاذ القرارات.  االقتصادية واإل

رئيسية مفردات  والمحاسبة   يتناول  التكاليف،  محاسبة  المالية،  المحاسبة  متضمنا: 

ن هذا النظام يأخذ بنظر االعتبار احتياجات االقتصاد الموجه أو المخطط إ    دارية.اإل

البيانات لخدمة االقتصاد الكلي وربطها باالقتصاد  في ظل النظام المركزي، وإنتاج 

السوقأ    الجزئي. اقتصاد  في  اآل -ما  على  المبني  وتفعيل  الحر  اللبرالية  يديولوجية 

الدولة وتغليب   دور  وتراجع  االقتصادية،  القطاعات  معظم  في  الخاص  القطاع  دور 

ت   ليات مالية أخرى لتوفير المعلومات المحاسبية التي آستخدم أدوات وفي االقتصاد، 

 تلبي احتياجات الوحدات اإلنتاجية، والمستثمرين، والممولين، والمالكين. 
 

لتي كانت ضمن مجموعة )الكتلة االشتراكية(، وقد درست المحاسبة في في بولندا ا 5

لمرحلتي المحاسبي    جامعتها  بالنظام  معرفة  لدّي  أصبح  والدكتوراه،  الماجستير 

مستوى  على  سواًء  المتنوعة،  االقتصادية  والقطاعات  األنشطة  في  وتطبيقاته 

القومي.  أوالوحدات   شد    المستوى  وباختصار  ادناه  في  النظام  أتناول  وظائف  يد 

الوحدة  مستوى  على  المحاسبية  البيانات  ربط  وكيفية  بتطبيقه،  والقائمين  المحاسبي 

في   القومي  المستوى  وعلى  والرقابة إاالقتصادية  للتخطيط  الالزمة  البيانات  نتاج 

 واتخاذ القرارات في هذه المستويات. 
 

صالحات إجرى عليه  وقد    1946أواًل، طبق في بولندا نظام محاسبي موحد منذ عام  

لتلبية   االقتصادي وتطورات  النظام  على  حصلت  التي  والتغيرات  التطورات 

 . داري فيهاواإل

 

ت كان،  اثانيً  بولندا  نظامً ت  تقوم الفي    امركزيً   اإداريً   اتبع  تسيير االقتصادي، وبموجبه 

بوضع   وإصدار الدولة  اجتماعية،  أو  اقتصادية  كانت  العامة سواء  تخطيط ألهدافها 

مجموعة من القرارات واألوامر للوحدات االقتصادية لكي تحقق كل وحدة دورها في 

البيانات المحاسبية من خالل تسجيل وتحليل الحقائق وكانت      هداف العامة.تحقيق األ

القرارات   ترشيد  في  هاما  دورا  تلعب  مستو االقتصادية،  االقتصادية    ىعلى  الوحدة 

 القومي. المستوى و
 

المؤلف   6 في  ايذكر  ومعرفة  مهارات  يتطلب  السوق،  اقتصاد  المالية،  األن  مور: 

ل الحديثة،  والمحاسبة  االعالم،  أنه  التسويق،  يبدو  االيتجاهل  كنه  المخطط أن  قتصاد 



 
 

اكي   أوراق 
ي االقتصاد االشتر

 ف 

 
 

 

 
ي نقد أطروحة ضعف  صباح قدوري 

اكية ف  ي األنظمة االشتر
 8من  4 صفحة المحاسبة الحديثة ف 

 

ية على  مجموعة من القرارات، وضرورة ربط البيانات المحاسب اتخاذ  أيضا  يتطلب  

هذه  من  المرجوة  األهداف  لتحقيق  القومي،  والمستوى  االقتصادية  الوحدة  مستوى 

اإلنتاجية، والقرارات   الطاقة  استخدام  الصادرات،  تسعير  المحلي،  التسعير  منها: 

والمخرجات،  والمدخالت  اإلنتاج  هياكل  اإلنتاج،  عوامل  بين  القومي  الدخل  توزيع 

و  داخلية  وائتمانية  مالية  النقدية.  قرارات  السياسة  المحاسبيإن    خارجية،   ، النظام 

نتاج البيانات الالزمة والضرورية  إفي  ، يلعب دوًرا مهًماوباألخص محاسبة التكاليف

 لترشيد عملية اتخاذ القرارات، وكاالتي: 

 

المحلي 1 بالتسعير  خاصة  االشتراكي قرارات  النظام  في  األسعار  هيكل  بناء  يستند   : 

واقع أساس  يمكن    يعلى  وال  معلومات أواقتصادي،  بدون  ذلك  يتم  ن 

المنت االقتصادية  الوحدة  من  تبدأ  التي  محل محاسبية/التكاليف،  والخدمات  للسلع  جة 

ن وضع هيكل أسعار سليم على المستوى القومي، يحتاج إخر  آي بمعنى  أالتسعير،  

مستوى الوحدات االقتصادية مجموعة دقيقة وسليمة من البيانات المحاسبية على    إلى

تجميع   إمكانية  كذلك  القطاعات،  اإلنتاج الومختلف  ودورات  المبيعات  عن  بيانات 

في   يساعد  مما  االقتصادية،  للوحدة  المتاحة  االقتصادية  دراسات إ والموارد  عداد 

و الضائعة،  أو  البديلة  الفرص  عن  تصنيف إاقتصادية  في ضوء  التحليل  هذا  جراء 

والخدمات   للسلع  االشتراكي  وكمالية  إلىالمجتمع  وضرورية  كل   ،أساسية  وترشيد 

ن يتحقق قدر من الديناميكية أ من اإلعانات وهامش الربح والضرائب، بحيث يمكن  

هداف بين مختلف أجزاء االقتصاد القومي، وبما يساعد في تحقيق معدالت النمو واأل 

 ية واالجتماعية المخططة. االقتصاد 
 

الصادرات  2 بتسعير  خاصة  مواضيع    :قرارات  والواردات  الصادرات  من  كل  تمثل 

، ال سيما المجتمع االشتراكي لما لها من أثر على التعامل مع الدول األخرى مهمة في

حيث   الرأسمالية.   الدول  الحياة أمع  في  تتدخل  االشتراكي  المجتمع  في  الدولة  ن 

وتخ العمالت االقتصادية  مقابل  المحلية  عملتها  سعر  وتحدد  واألجور  األسعار  طط 

المحلية عند مستوى معين.     خرى األجنبية.األ التدخل عادة ما يحفظ األسعار   وهذا 

كانت مواد    ءالمستوردة، سوااألخرى  وتعتبر الواردات من وسائل اإلنتاج والموارد  

عمالة  أ خام   رأسمالية  أ و  مستلزمات  تتحدد   أوو  التي  اإلنتاج  عوامل  من  استثمارية 

كبيرة، أل  وتذبذبات  بتغيرات  تتأثر  بطريقة  هذه  أسعارها  أسعار  المستوردة ن  المواد 

وتظهر   .  ما الدول المصدرة أو عوامل العرض والطلب في السوق العالميإها  دد تح

 سمالية.عندما يتم االستيراد من الدول الرأ المشكلة بوضوح
 

هذه   تدخل  تصديرها  إفي  المستوردة    العناصرعندما  يعاد  وخدمات،  سلع   إلى نتاج 

البد   على أالخارج،  والمحاسبة  التسجيل  يضمن  دقيق  محاسبي  نظام  هناك  يكون  ن 



 
 

اكي   أوراق 
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ي نقد أطروحة ضعف  صباح قدوري 

اكية ف  ي األنظمة االشتر
 8من  5 صفحة المحاسبة الحديثة ف 

 

اقتصادية  بطريقة  للصادرات  أسعار  وضع  ذلك  بعد  يضمن  بحيث  العوامل،  هذه 

الموارد  على  تحافظ   هذه  تسرب  وتمنع  االشتراكي،  المجتمع  مجتمعات   إلىموارد 

عائد. أو  منافع  من  يعادلها  ما  على  الحصول  بدون  يظهر      أخرى  هنا  دور ومن 

المحاسبية البيانات  الوحدة   وأهمية  مستوى  على  التكاليف  محاسبة  وخاصة 

التصدير  سياسات  رسم  في  أهميتها  لها  بيانات  من  يمكن  ما  وتقديم  االقتصادية، 

 ن رسم هيكل متكامل ألسعار الصادرات على المستوى القومي، ال أ سعارها.  كما  أو

التكاليف   بيانات  بعيدا عن أي من  ومن هنا يظهر     وأسعار الصرف. يمكن إجراءه 

في   2(، بوضوح تطبيقات نظريات التكاليف المعروفة )من دون الدخول في التفاصيل

الكلفة،   قياس  تقسيمواسلوب  التكاليف    هي:  المباشرة،   إلىعناصر  وغير  المباشرة 

  فيها.ال يمكن التحكم  تلك التي  يمكن التحكم فيها و التكاليف التي  ثابتة، والمتغيرة والو

أهداف   إلىمادي وغير مادي، وتقسيم اهداف النشاط االقتصادي    إلىوتقسيم اإلنتاج  

ن تتأثر بطبيعة أكل هذه األمور يمكن    اجتماعية.  -نقديةّ وأخرى اقتصادية-اقتصادية

 النشاط االقتصادي في المجتمع االشتراكي. 
 

االنتاجية   قرارات  3 الطاقة  باستغالل  اي   :خاصة  وفق  بالطاقة  المحاسبي قصد    لمفهوم 

إنتاجية أو تسويقية أو  أكانت  حجم معين من السلع والخدمات سواء    القدرة على إنتاج 

األوتمثل  دارية،  إ من  معينة  مجموعة  البشرية، أيضا  أو  المادية  الرأسمالية  صول 

نتاج حجم معين من السلع والخدمات خالل فترة معينة، إ ومقدرة هذه األصول على  

تخدم   ما  كمية وغالبا  على  الطاقة  تكلفة  تنعكس  ثم  ومن  محاسبية،  فترة  من  أكثر 

اإل أقساط  شكل  في  األصول.    أوهالك  اإلنتاج  تلك  استئجار  يمكن    أقساط  ن أوهذه 

ن الوحدات االقتصادية تتحمل تلك التكاليف  فإ ومن ثم      يطلق عليها التكاليف الثابتة. 

عليه يجب العمل على االستغالل     .لم تنتج  أوالثابتة ـــ تكاليف الطاقة، سواء انتجت  

الوحدة   تكلفة  متوسط  ينخفض  حتى  أنواعها  بمختلف  للطاقة  حد    إلىاألمثل  أدنى 

 ممكن. 
 

أل األمد، نظرا  طويلة  مستقبلية  لفترات  يتم  االشتراكية  المجتمعات  في  التخطيط  ن 

تزام ال  إلىهذا باإلضافة      وذلك بهدف تحقيق متطلبات التوسع في الهياكل اإلنتاجية.

كل هذه العوامل تنعكس بدورها على فإن  الدولة بتوفير العمل لجميع أفراد المجتمع،  

حد ال يمكن قبوله اقتصاديا، ولكن يمكن التجاوز عنه العتبارات    إلىالتكاليف الثابتة  

لذا من الضرورة االهتمام بقياس     االشتراكية.  ةاآليديولوجياجتماعية وسياسية وفق  

الثابتة، وهي في تزايد بمرو التكاليف  تقارير واضحة وشفافة إالزمن، و  رهذه  عداد 
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اكي   أوراق 
ي االقتصاد االشتر

 ف 

 
 

 

 
ي نقد أطروحة ضعف  صباح قدوري 

اكية ف  ي األنظمة االشتر
 8من  6 صفحة المحاسبة الحديثة ف 

 

يخدم   بما  اإلمكان  قدر  منها  والحد  منها،  نوع  كل  وأعن  النظام آهداف  يديولوجية 

هناك ضرورة    االشتراكي.   الموضوع  هذا  االستقالل    إلىوألهمية  نوع من  إعطاء 

دي للوحدات االقتصادية ضمن التخطيط العام للدولة، وذلك إلعطاء السلطة االقتصا

تقدير وتحديد نوع وكمية اإلنتاج الذي يحقق االستخدام األمثل لموارد للهذه الوحدات  

والتحاليل  الدراسات  من  مزيد  إجراء  في  التكاليف  محاسبة  دور  وتعزيز  الوحدة، 

 حصائية لتحقيق هذه االهداف.واستخدام األساليب الكمية والمحاسبية واإل 
 

االنتاج  4 عوامل  بين  القومي  الدخل  توزيع  معروف  قرارات  هو  كما  الدولة  :  في فإن 

واأل األجور  تحديد  في  تتدخل  االشتراكي  أيضا  المجتمع  الفائدة  وأسعار  سعار 

حلَّ واإل قد  تكون  بذلك  اشتراك يجارات، وهي  تحديد  السوق وميكانيكيته في  ت محل 

مزيد من   إلىوهذه ليست مهمة سهلة، وتحتاج    في العملية اإلنتاجية.    عوامل اإلنتاج

والشفافة. الصحيحة  تخدم أالمحاسبة  وتعتبر      البيانات  بيانات  لتوليد  األدوات  نسب 

هالك  معدالت اإل  ،كذلك    تحديد عوامل اإلنتاج مقابل اشتراكها في العملية اإلنتاجية.

هذه   وحساب  الثابتة  تجديدها لألصول  يمكن  حتى  ومناسبة  دقيقة  بطريقة  المعدالت 

أهميتها  إو وتظهر  المناسب،  الوقت  في  محلها  غيرها  المجتمعات أحالل  في  يضا 

 االشتراكية التي تحل فيها الملكية الجماعية محل الملكية الخاصة. 
 

االقتصادي،   النشاط  في  الدولة  تدخل  أمر  يكون  تحديد  فإومهما  شتراك المقابل  الن 

القومي عوا االقتصاد  حركة  على  شك  بال  يؤثر  اإلنتاجية،  العملية  في  اإلنتاج  مل 

خارجية   أو  ،حدود الدولة  هذه الحركة داخلية، أي داخل  كانت والناتج القومي، سواء  

اإلنتاج. لعوامل  العالمية  والعوائد  األسعار  مع  الظاهرة  هذه  تفاعل  ن  أكما     بمعنى 

اإل  التكاليف  بين  اإلالتمييز  وغير  لها نتاجية  الوطني  االقتصاد  صعيد  على  نتاجية 

القومي.أ الدخل  احتساب  مفهوم  في  في     هميتها  يدخل  االشتراكي،  االقتصاد  ففي 

خيرة لها حصتها نتاجية فقط، دون الخدمية، واألاحتساب الدخل القومي القطاعات اإل

للدول العامة  الميزانية  القومي عن طريق  الدخل  توزيع  ة.  على عكس ما  من عملية 

على   القومي  الدخل  احتساب  يجري  حيث  الرأسمالية،  الدول  في  متبع  ساس أهو 

 نتاجية والخدمية معا.القطاعات اإل 
 

والمخرجات  5 والمدخالت  اإلنتاج  هياكل  لالقتصاد  إ :  قرارات  الشامل  التخطيط  ن 

هياكل   من  يتألف  )اإلنتاجي، تضم  االشتراكي  االقتصادي  النشاط  أوجه  مختلف 

والمالي(.   أيتطلب  و  الخدمي  ت التخطيط  تضمن    تميزن  بحيث  بمرونة  الهياكل  هذه 

المخطط،   االتجاه  في  االقتصادية  الحركة  أهمية  انسجام  القطاعات وتتأكد  تخطيط 

واألنشطة االقتصادية المختلفة، وبالتالي يظهر هنا بوضوح دور البيانات المحاسبية  

وتتفاعل وتتأثر هذه القطاعات فيما بينها، بما يمكن   في زيادة فاعلية هذا التخطيط.  



 
 

اكي   أوراق 
ي االقتصاد االشتر

 ف 

 
 

 

 
ي نقد أطروحة ضعف  صباح قدوري 

اكية ف  ي األنظمة االشتر
 8من  7 صفحة المحاسبة الحديثة ف 

 

ن تعد أيقتضي ذلك  و    ن يسمي بجداول المدخالت والمخرجات والمعامالت الفنية.أ

الج هذه  سليمة وتصحح  علمية  بطريقة  ومحسوبة  ومحددة  واضحة  بطريقة  داول 

غالبا ما يكون االهتمام في هذه الجداول بالكميات أكثر من   سس عملية.  أ  ومبنية على 

ويحتاج   المالية،  نمطية.    إلىالقيم  الصحيحة إن    معدالت  والحسابات  البيانات،  هذه 

ا والناتج  الوسيط  والناتج  والمخرجات  المدخالت  تركيبها لجداول  وأساليب  لنهائي 

وحلولها حسابيا، كل هذه الموضوعات هي من األمور التي يهتم بدراستها وتطويرها 

المحاسبي. الخطية     النظام  وغير  الخطية  البرمجة  بدراسة  أيضا  االستعانة  يمكن 

وترتيب األوليات ووضوح النماذج في مجاالت تخطيط وتوجيه الموارد االقتصادية  

 اعات االقتصادية المختلفة.المحددة في القط
 

وائتمانية  6 مالية  بما  قرارات  االقتصادي أ:  التخطيط  من  جزء  هو  المالي  التخطيط  ن 

يجب  -القومي لذا  ونظام أ الوطني  المالي  التخطيط  نظام  بين  ترابط  هناك  يكون  ن 

المالي للوحدات االقتصادية  التخطيط الكمي من جهة، والترابط والتنسيق بين النظام  

التشغيلي واالستثماري على المستوى القومي -الجاري  لإلنفاقتخطيط المالي  لل ونظام  

ثانية جهة  من  العامة(  ضرورة    ،وكذلك  .  )الميزانية  التخطيط تالهناك  بين  رابط 

والتشغيل والتسويقي  الوحدة   ياإلنتاجي  مستوى  من  كل  في  والخدمات  والعمالة 

 من الجهة الثالثة.  والمستوى القومي

 

األ لتحقيق    نظمةتتخذ  قرارات  مجموعة  الخطة،  أاالشتراكية  التخاذ أال  إهداف  حاجة  هناك  ن 

التنفيذ أو تعديلها حتى  أتصحيح هذه الخطة  لقرارات   القدر المناسب من المرونة في ثناء  يتحقق 

خر الرقابة على تنفيذ الخطة  آي بمعنى  أهداف المحددة،  حركة توجيه االقتصاد القومي وتحقيق األ

مسارها. المصححة      وتصحيح  القرارات  هذه  تكون  ما  المالي    أوغالبا  النوع  من   أو المعدلة 

تخفيضها على نوع معين    أوومن هذه القرارات على سبيل المثال: رفع سعر الضريبة      االئتماني.

اإلنتاج   باالستهالك  من  الدعم    إلىللوصول  في  النظر  إعادة  أيضا  يستدعي  وقد  المخطط،  الحد 

عانات الحكومية الموجهة لنوع معين من اإلنتاج، ويمكن أيضا إعادة النظر في سعر العملة واإل 

  ومنها أيضا   ل العمالت الحرة، تشجيعا للصادرات وجذب نوع معين من الواردات.  المحلية مقاب

والتوسع االئتمان  لتحقيق    أو  فيه  سياسة  معينة  أنشطة  في  منه  محددة.أالحد  هذه      هداف  كل 

مناسبة  الالبيانات المحاسبية  إلىكأسعار الفائدة، تحتاج  ،يضاأرات المالية واالئتمانية وغيرها القرا

الوحدة  لترشيد  مستوى  من  ورفعها  البيانات  هذه  إلنتاج  محاسبي  نظام  بوجود  وذلك   إلىها، 

 مستوى القومي. ال

 

ن نظرية ومبادئ وقواعد النظام المحاسبي واحدة في كل أ ن نستنتج بأ وعلى ضوء ما تقدم، يمكن  

إال   والرأسمالي،  االشتراكي  النظام  بسبب  أمن  وذلك  العملي،  التطبيق  في  يظهر  االختالف  ن 



 
 

اكي   أوراق 
ي االقتصاد االشتر
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ي نقد أطروحة ضعف  صباح قدوري 

اكية ف  ي األنظمة االشتر
 8من  8 صفحة المحاسبة الحديثة ف 

 

اآل  في  االختالف  بينهما  األاليديولوجي  وتحقيق  االقتصادي  في تسيير  ذلك  من  المرجوة  هداف 

 المجتمع. 

 

ياسات االقتصادية واالجتماعية المبنية على التخطيط الشامل ن القرارات التي تتخذ في رسم السإ

مستوى القومي، تستند العلى    أوفي األنظمة االشتراكية، سواء على مستوى الوحدة االقتصادية  

تسجيل   عبر  التكاليف،  وخاصة  المحاسبي  النظام  ينتجها  التي  المعلومات  على  كبيرة  بدرجة 

البيانات،   هذه  وتفسير  وتحليل  للمعلومات  وتجميع  نظاما  وتطبيقاتها  المحاسبة  تعتبر  وبذلك 

واأل في  األساسية  والالزمة  الفعالة  تنفيذ  إداة  وضمان  واالجتماعي،  االقتصادي  التخطيط  عداد 

 داء عبر تحقيق الرقابة أثناء التنفيذ. هداف والبرامج المرجوة منه، وتقيم األاأل

 

ا بأن إدارة  القتصاد في األنظمة االشتراكية السابقة، ومنها  تقودنا هذه المالحظات إلى االستنتاج 

النموذج البولندي، لم يكن ممكنًا دون وجود مهارات معرفية وفنية وعملية متخصصة في مجال  

في  قاصرة  األنظمة  هذه  تكن  ولم  وغيرها.   التحليلية  والنماذج  واإلحصاء  والمحاسبة  االقتصاد 

 ■ إنتاج المهارات البشرية المطلوبة للتخطيط. 
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