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و این  هستندخود  سال گذشتهگیری کرونا در شرایطی رخ داده است که همه کشورها در حال اجرای برنامه بودجه همه

ی بودجه به و احکام اضطرار احتیاطی یرهذخ یهاصندوقیلی، تکم یهابودجهدر حالیست که کشورها به ناچار از طریق 

از روند  وسیعیبه طور در همه کشورها  2020بودجه سال  یاجرا اند. باتوجه به این مهم کهمقابله با این بحران برخاسته

فشار  کهمستمر است  یروند واکنش یکبحران  شرایطدر نویسی بودجه باید گفت است، ماندهشده خود دور  ینیبیشپ

المللی پول، بودجه سال مالی صندوق بینبنابر گزارش  .کندوارد می وزارت امور اقتصادی و دارایی کشورها زیادی بر

یش خواهد های پاست، متفاوت از سالتحمیل کرده که شیوع کرونا بر اقتصاد کشورها  هایینااطمینانیبا توجه به  2021

 ریزی با توجه به شرایط بحرانی کروناو فرآیند بودجه نویسیبودجه نحوه گزارش، رهنمودهایی را در خصوص این بود.

ها و چارچوب ران با بررسی این گزارش سعی داردهای اتاق ایمرکز پژوهش داده است وپیشنهاد  2021ل برای سا

نویسی کشور با توجه به شرایط بیماری کرونا المللی پول را به منظور کاربست در بودجهرهنمودهای مورد نظر صندوق بین

بدیهی است که کشور باتوجه به ای به همراه داشته است معرفی نماید. های بودجهکه برای همه کشورها محدودیت

های روشن و شفاف صندوق کند که توجه به توصیهوپنجه نرم میشرایط تحریم، با تنگناهای مالی مضاعفی دست

 . بکاهدکننده این مشکالت ثباتتواند قدری از آثار بیالمللی پول میبین

 

 هیه و تنظیم بودجهتاز  در هر مرحله مهماصول 

، کروناناشی از گسترده  یمالشوک  در کنار وکارهاقرنطینه و تعطیلی کسبدر پسا یانداز اقتصادچشم نااطمینانی در مورد

را نشان شدت بیشتری  ،اثرگذارتر بوده است هادر آنکاالها  یمتکاهش ق که یغن دارای منابع طبیعی اقتصادهایدر 

 :طلبدرا میمورد ذیل  3بررسی  2021بودجه  در نتیجه، تدوین. دهدمی

 دولت ایبودجه-یمال یتبر اقتصاد و موقع 19-کووید )هنوز نامشخص( بحران یرتأث یابی( ارز1)

 اراید احیاء و اقدامات اضطراریادامه مخارج  یبرا دولت ایبودجه-موقعیت مالی یابی( ارز2)

 یتاولو

 دولت یمال یازهاین یابی( ارز3)

مرتبط  کردهایهزینه در خصوصمناسب  رسانیاطالعبا بودجه  ییو پاسخگو یتشفاف افزایش( 4)

 اقدامات خارج از بودجه   شامل، 19-با کووید

 

جهت استفاده در تدوین بودجه سال آتی تشریح شده است.  مدیریت مخارج بخش عمومیلف در این مقاله، ابزارهای مخت

قابل  1جدول در  نویسیاز بودجه هر مرحله هایپیامتوجه نمود. اصول یا در هر مرحله از تدوین بودجه باید به اصولی 

 مالحظه است.
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 تدوین بودجه: اقدامات پیشنهادی در مراحل مختلف 1جدول 

 اصول / پیام اصلی هر مرحله مرحله

 در راستای فرآیندهاو  نهادیتمهیدات  ات دراصالحانجام  - کلیات -1

 افزایشو  ناشی از کرونا یفاصله اجتماع هاییتمحدود یریتمد
  .یمرکز یو رهبر راهبردی یتهدا

در راستای در نظر  چارچوب اقتصاد کالننظر در یدتجد -  استراتژیتدوین  -2

 یروزرسانو به 19-اقدامات مرتبط با کوویدو گرفتن تأثیر بحران 
  .هاینیبیشمکرر پ

اهداف معتبر که بر  ایبودجه یارائه استراتژ یتالش برا -

 .متمرکز شده باشد مدتیانمشده برای اصالح ایبودجه

و  هاوزارتخانهشفاف با ارتباط سریع و برقراری  - و مذاکره رایزنی ،هدایت بودجه -3

بودجه  هایبخشنامه از طریق مرتبط با بحث بودجه یهاسازمان
 یصتخصنیازهای مربوط به دار و یتاولو مخارج خصوصدر 

 .بودجه مجدد
که  بودجه یمبنا یمتنظکوشش بیشتر از حد معمول برای  -

در  ربطذی یهابا وزارتخانه تعامل گستردهمستلزم 

ناشی  مستمر یهاینههزخصوص مبنای بودجه با در نظر گرفتن 
 بحران سالمت یرو تأث 19-کوویدمربوط به  یدجد یهایاستساز 

 است.

که ایگونهدر بودجه به چابکیو  پذیریانعطافافزایش  -

 به شرایط بحران کرونا ییپاسخگو یبرا ییاجرا انیرمد یازهاین
 .میسر باشد یقانون هاینظارت اعمالو 

به نظارت و  یازدر نظر گرفتن نتدوین برنامه بودجه با  -

 بودجه. یاجرا تریقکنترل دق

بخشی به شفافیتدر راستای از اسناد بودجه استفاده  - قانونیتدوین سند نهایی و تصویب  -4

به  سازیاعتمادتقویت و  یچیده بودجهپ تصویر

 .دولت یو اجتماع ی، اقتصادیمال یهایاستراتژ
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 های عملیاتیهای نهادی و محدودیتتوجه به جنبه. 1

 :توجه به نهادها و فرآیندهااقدامات پیشنهادی در راستای 

  متولی تنظیم تعامل سازمان  یدر گروبودجه  یهته فرآیند :یک بستر تعاملیتبیین نقش بازیگران نهادی در

ریزی کشورها که نظام بودجهنوع  فارغ ازو  19-بازیگران نهادی این حوزه است. در شرایط کووید و سایربودجه 

از همان ابتدا در مورد اهداف کالن روند بودجه  ، باید«به باال ییناز پا» یا گیردرا در برمی« ییناز باال به پا»فرآیندی 

ریاست تر دفتر نقش برجسته یتواند به معنایمامر  ین. اصورت گیرد یروشن یاسیو توافق س اجماع نظر

 آنهانظر بین اجماعاز  یناناهداف و اطم ییندر تع ارتباط با سازمان بودجهدر  دولت یئته یژهو یهایتهکم یا جمهوری

  باشد.

  بدین ترتیب است  نویسیبودجه یندفرآ توالی: های زمانیتوجه کافی به محدودیتبازبینی تقویم بودجه و

 مندیازممکن است نامر  ین. اقرار داده شود نفعانیذ در اختیار یزمان کافباید  یفعل یهاچالششناسایی  که بعد از

 19-کوویدهای چالشبه  گویی دولتپاسخ، یبا چارچوب قانون تطابقضمن  نحوی باشد کهبهبودجه  یمتقو یلتعد

بودجه  یمنظر در تقو یدتجدکشور،  هر ی. بسته به چارچوب قانونبه رسمیت بشناسدرا  یمال یآن در بازارها یگاهجا یا

 کمک کند. در تدوین بودجه یتتواند به حفظ شفافیممجوز  ینباشد. ا یمجوز قانونمستلزم اخذ ممکن است 

 به  ینهدر زم تعاملنحوه  :های فضای مجازی در تعامل بازیگران نهادی مختلفاستفاده از ظرفیت

 یریگیمتصم یبرا امور مدیریت یو چگونگ یدیوییو جلسات یسازهماهنگ یاشتراک گذاشتن اسناد، چگونگ

 یدجد یهاتوان از روشی. منویسی در مورد آنها اندیشیده شودهایی هستند که باید در فرآیند بودجهچالش تریعسر

 بودجه استفاده کرد. یهمشارکت شهروندان در ته ءارتقا ی( براینجلسات آنال برای نمونه،) یکار

 اخذ به  یازو نشرایط  یچیدگیبا توجه به پ :یو عموم یاسیس یاجماع و آگاه یجاددر اگذاری سرمایه

هیئت  یجلسات اضافتوجه شود. در تدوین بودجه عمومی  یو آگاه یاسیس یهمفکر یجادبه ا یددشوار، با یماتتصم

فراهم کند.  یعاجماچنین  یجادا یبرا یترمنسجم یاسیممکن است بستر س یژهو یهایتهو استفاده از کم دولت

 ییکارفرما یهایهاتحاد از طریق، برای نمونه نویسی،بودجه فرآیند ابتدایدر  یعموم هایمشاورهاستفاده از  ،ینهمچن

 تر کمک کند.اجماع گسترده یجادتواند به ایم کارگریو 

 

 های شدید اقتصادیتدوین استراتژی بودجه متناسب با نااطمینانی. 2

نویسی متقارن با بحران بودجه مراتب دربه -یعاد شرایطدر  ریزیفرآیند بودجهاز  یاساس یبخش- یاستراتژ تدوینمرحله 

منابع موجود به  یتهدا یرا برا یاسابقهیب یاسیاقدامات س 2020ها در سال . دولتتری خواهد داشتکرونا نقش مهم

 یمال ینموقت قوان یقامر مستلزم تعل یناز کشورها ا یاریاند. در بسبهداشت و درمان انجام دادهبخش از  یتسمت حما

 یبرا یزیراقدامات و شروع برنامه ینا یرمجدد تأث یابیارز جهترا  ایاولیه فرصت یاستراتژ تدویناست. مرحله بوده 

ها ، دولت2021 یبودجه سال مال یبرا یکل یاستراتژتدوین کند. در یفراهم م یعموم بخشی به تأمین مالیاستحکام
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رویکردی محتاطانه  یکردرو و با اتخاذتوجه کنند  آن بر درآمد یرتأثو  اقتصاد کالن نااطمینانیبه شدت  یدبا

 .ریزی داشته باشندبودجهبه  مدتیانم

 :فضای کالن اقتصادی هایتوجه به نااطمینانیاقدامات پیشنهادی در راستای 

 های ها با اتخاذ استراتژیشود دولتحتی در شرایط نرمال و عادی توصیه می .در نظر گرفتن چندین سناریو

 یشپ ها باید با توجه بهدولتهای احتمالی سناریوی اصلی بودجه آماده سازند. مناسب، خود را در برابر ریسک

ها های مثبت و منفی ریسک، جنبهو رکود اقتصادی یبر درآمد عمومکرونا  یربا توجه به تأث یژهومختلف، به یهافرض

 و سناریوهای مختلف را در نظر بگیرند. 

  یهاولها اغلب در مراحل ینیبیش، پیعاد شرایطدر  .ایمکرر چارچوب کالن تصمیمات بودجهبازبینی 

ها ینیبیشپاما در شرایط بحرانی نظیر شیوع کرونا، . شوندیروز مبه یانیو در مراحل پا گیرندریزی صورت میبودجه

خود با توجه به اطالعات  یهایاستس ییرگذاران در مورد لزوم تغیاستتا س قرار گیرندنظر یدتجد مورد یدمرتباً با

خود را اصالح کرده  مبنای یویانگلستان هر ماه سنار سازمان بودجه. از زمان شروع بحران، پیدا کنند یآگاه یدجد

 ریزیبودجه یتوسعه هماهنگ یتهکم یژه، جلسه ویلیپین. در فنموده است روزبه 2021سال  یخود را برا یو برآورد مال

 ،2021برای تنظیم سند بودجه سال  یچارچوب کالن مال یمو تنظخود مفروضات اقتصاد کالن  یروزرسانبه یبرا

 .آغاز به کار کرده است

 

 ربطهای ذیای و رایزنی با وزارتخانههای بودجههدایت بودجه، تعیین سقف. 3

 ایبودجه شنهاداتیپ هیته نهیدر زمرهنمودهای کلی بانک مرکزی  به منظور هدایت مسیر بودجه، بودجه هیته مراحل در

 تی، رعایمال یحفظ انضباط کل یمرحله مذاکره برانوبت به موارد،  نی. پس از ارائه ادهدمیبه سایر نهادها ارائه  را

ترین روش به بهینه باید رسد کهمی 19-ای کوویدهتیاولو بر هبودج اتشنهادیاز تمرکز پ نانیو اطم ایی بودجههاسقف

 تهیه شوند. 

 اینحوه ارائه پیشنهادات بودجه بودجه مهم است. بخشنامه پیشنهادات تدوین تیهدا یبخشنامه بودجه برا سریع هیته

درباره بودجه ارائه دهد.  رهنمودهاییرا روشن کند و الگوها و  گرانیباز نقش و یزمان ولاجد، ندهایفرآ دیبا

 دیبا ،نیبخشنامه همچن نی. در ابودجه نیز باید در نظر گرفته شودمجدد  صیبه تخص ازین شیو افزا یمال یهاتیمحدود

مفروضات  یبرخ اترییتغ ریتأث یابیارزبر مبنای  ،در مفروضات اقتصاد کالن تیعدم قطع ی مختلفی با توجه بهوهایسنار

خود را در ماه مه سال  بودجه سند یکی از کشورهایی است که نیپیلید. فنشو لحاظ( یکاریب و رشد برای نمونه) یاصل

ارائه  19-با تأکید بر دوره عادی جدید در شرایط کووید هبودج یدار براتیاولو یهابرنامه که در آن منتشر کرد 2020

 .شده بود
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 :های بودجهتعیین سقفاقدامات پیشنهادی در راستای 

 بودجه مصوب سال قبل  بر اساسمعموالً مبنا بودجه . طلبدامسال کار بیشتری را می ،تعیین بودجه مبنا

-مرتبط با کووید یهانهیهز محاسبه یی، توانانخست. خواهد بود یترگسترده راتییتغ اما امسال شاهدشود. یم تعیین

بنابراین، تعدیل خواهد بود.  بسیار مهم 2021آن بر بودجه مبنای  یاحتمال ریتأث ییو شناسا 2020سال بودجه در  19

بوجه مبنای ، دوم رواندا(.تجربه برای نمونه، ) باید مدنظر قرار گیرد 19-کووید اقدامات مربوط به یجداساز یبرا بودجه

تأثیر اقدامات باید  نیهمچن بلکه، ی احتیاطی مقابله با کرونا را دربر بگیرداستیاقدامات س بایدنه تنها  2021 یسال مال

در بودجه  گذارندتأثیر می یعموم یهااستیسای نهیهز یهامحرکتی که به صورت خودکار و غیرگزینشی بر سیاس

، ممکن است بانک مرکزی زمان بیشتری را به 2021ای سال های بودجهنااطمینانیسوم، با توجه به دیده شوند. 

محدود شود که  یحداقلسطح به  دارتیاولو ریغهای مصارف بودجه اختصاص دهد و بودجه در بخش تیماه بازبینی

 دارد.ربط نیاز نهادهای ذیاز حد معمول به زمان و تعامل با  شیب نهایهمه ا

 یبازه زمان کیدر  داریپا یهانهیاز هز نانیبه اطم ازیمنابع محدودتر و ن .دارهای اولویتتعیین شفاف بخش 

، آب، یاجتماع یهانهی، هزو درمان ، بهداشتبرای نمونه) کیاستراتژ یهابر بخش شتریتمرکز بلزوم نشده، ینیب شیپ

کالن که ممکن  اقتصاد مختلف یوهایروشن از بودجه موجود و سنار یریارائه تصو کند.برجسته می( را یاقتصاد احیاء

ه ممکن است ها کتیدر اولو یراتییتغ دیبا ،نی. همچنحائز اهمیت خواهد بودبگذارد  اثرسال  طیدولت است بر درآمد 

 هایتیاو حم یاجتماع تأمین یها، شبکههای فوری به مسائل بهداشت عمومی)واکنش یریگبا توجه به مرحله همه

 .ردیگ ر( رخ دهد، مورد توجه قرامرتبط با احیاء اقتصادیمدت، اقدامات کوتاه یاقتصاد

 بانک  یمهم برا یفرصت ،مذاکرات بودجهای پیشنهادی. سنجی و بررسی کارایی اقدامات هزینهامکان

-ها به کوویدپاسخ اتیو در مورد جزئ اطالعات کسب کندها گردش اطالعات بین بخش ازتا  کندفراهم می مرکزی

ربط، های ذیدر شرایط عدم تبادل اطالعات بین وزارتخانه. وگو بپردازدو گفتبحث به  یاقدامات محرک احتمال ای 19

 .استفاده کنندشان منافع شبردیپ یخود برا یاطالعات مزیتاز ممکن است هر یک از آنها 

 ی. اگرچه بررسباید تعدیل شونددار تیاولوریغ یهاها و بخشنهیهز تخصیص مجدد بودجه. جهت آمادگی 

ها سبتتوان از نیم شده مخارج عمومیساده ی، اما در بررسستیممکن ن ها در زمان تنظیم سند بودجهنهیکامل هز

قابل  یاتیو عمل یموانع قانونمواجهه با مدت بدون که در کوتاه ییهانهیهز ییشناسا یبرا یالمللنیب یو استانداردها

 استفاده کرد.هستند  شدن محدود

  

 سازی، پاسخگویی و نظارت بر اجرای بودجه بسترسازی جهت چابک. 4

نوسانات  شیافزا لیبه دل 2021 نااطمینانی در تهیه بودجه سال مالیوجود،  نیبودجه است، با ا هیتهذات در  نااطمینانی

 لیتعد زانیاحتمال و م ،یریناپذینیبشیپ نیاز حد معمول است. ا ترشیب ارینامشخص، بس یانهیهز یازهایو نی درآمد

 نویسی امسال ضروری خواهد بود:از اینرو، توجه به موارد زیر در بودجهدهد. یم شیسال افزا طیرا بودجه 

 طی( یمنف ای)مثبت  بودجه عیسر راتییتغدهی به پاسخ یبرا یکاف یریپذانعطافبرخورداری از ( 1)

 و درمان. بهداشتمانند  تیاولو ایدار یهادر بخش ژهی، به ومعوقات جادیسال بدون ا
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ها تیفعال یماندهو ساز یزیرشروع برنامه یبراربط های ذینقش نهادها و سازمان دیده شدن( 2)

 .2021 یسال مال یبرا

مطابق با بودجه  یاجرا( و یکاف یقانون)از جمله نظارت  موازنهو  وجود ابزارهای نظارت نی( تضم3)

 . یاستفاده از منابع عمومءسو ایاز اتالف  یریجلوگ قوانین ناظر بر

 

 :سازی بودجهچابکاقدامات پیشنهادی در راستای 

  ،کسری جبران یاعمومی  مخارج یاضطرار یازهایرفع ن ی. براجهدهای احتیاطی در بوتدوین فصلنخست 

( با یوسنار ینپاسخگو در صورت تحقق بدتر یهایاستبه س یازاساس ن ، بربرای نمونه) یبسته احتمال یکدرآمد، 

ابزار  یکتواند ی( مایبودجه-به منابع مالی یمشخص در مورد دسترس رهنمودهای)با  امور اقتصادیوزارت  یریتمد

وجود  ینبا ادهد، یم یشافزارا  یناگهان یهاشوک به یعواکنش سر یدولت برا یتظرف ،سازوکار ینباشد. ا لیاحتما

-در بودجه به معنای جایگزین احتیاطی هایفصلتدوین . کندفراهم میمجریان بودجه  برایرا  یتوجهقابل یاراتاخت

به بودجه  تخصیصها در دولت ییتوانا ،یاطیاحت حجم باالی وجوه. این فصول نیست سازی فصول متقن بودجه با

استفاده  یدر مورد چگونگ ربطبین مجلس و نهادهای ذیاطالعات  تبادل، روینکند و از ایرا محدود م های دیگربخش

 یصتخص، احتیاطی استفاده از صندوق شرایطدر مورد  روشن و شفاف ین، داشتن قوانیند. بنابراشویمحدود م از بودجه

 مهم است.  یارشفاف بس دهیگزارش ،ینپول و همچن

 مصوب  یهادولت در اصالح بودجه ییتوانا آنکه قانون با وجود :بودجه یریپذانعطاف یسازوکارها یتتقو

ها از انعطاف یاز کشورها برخ یاریدر بس مدیریت تأمین مالی عمومی ینقوان، کندیدر مرحله اجرا محدود مرا مجلس 

وزارت  اختیارات تا دامنهکند یم منصوبرا  یأتیه ،نیراوز ی، هر سال شورایکداند. در موزامبیمجاز مدر بودجه را 

 یزمورد در ارمنستان ن ینکند. ا یفتعر بودجه یصتخص یهایتمجدد اعتبارات و محدود یعرا در توز ییدارا امور

 گیرییمبودجه تصم یدر اجرا یهقوه مجر یریپذانعطاف یزاندر مورد م مجلس زیرا در آنجا نیز، ؛کندیصدق م

 ،یاز طرفپاسخ دهد.  یجهان یتا بتواند به بحران مال یافت یشافزا 2009 الدر سپذیری انعطاف ینا - دکنیم

تا راحتتر بتوانند در مرحله اجرای بودجه با  ای را افزایش دهندهای بودجهتوانند به طور موقت سقفکشورها می

، به مجلساز  به صورت پسینی با گرفتن تأییدیهتوانند یصورت، کشورها م ینمواجه شوند. در اشرایط نااطمینانی 

مجدد  یصدهد تا تخصیاجازه م مجری بودجهکه به  یمتوسل شوند، مانند احکام اضطرار یخاص ییاجرا احکام

 را آغاز کند. بودجه

  ینیبیشپ یرقابلغ به مصاف، یلیتکم یهابودجه یصبا تخصبرخی از کشورها . یلیتکم یهابودجهتصویب 

 یطبا شرامنابع موقع و به مقتضی یمتنظ ینو همچن ینظارت پارلمان ،روش ینااتخاذ د. رونیم 2021 یبودن سال مال

 در اجرا و روال کندی محدود یتظرف که ییکشورها یبرا یلیتکم یهابه بودجه ءاتکا ،حال ینکند. با ایم ینرا تضم

 شود.یم یاعتبار بودجه تلق یفتضع ،یلیبودجه تکم یادیتعداد زتصویب ، از طرفی باشد. دشوارممکن است دارند 
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 :نظارت بر اجرای بودجهاقدامات پیشنهادی در راستای 

 از دسترسی را مصوب از اعتبارات  معینیتواند درصد یم داراییوزارت  .مصوب از اعتبارات یبخش فریز

متفاوت  ینهنوع هز یا( یینباال / پا یت)اولو ماهیتدرصد ممکن است بسته به این . ربط خارج سازدهای ذیوزارتخانه

دستمزد را از حقوق و مانند  «یاجبار یهاینههز» یا یتاولو یدارا یهاتخانهوزار توانددارایی میوزارت البته، باشد. 

 اعتباراتاز  بخشیکند که یم یبرا در قانون بودجه تصو یاذخیرهفرانسه هر سال  مجلس معاف کند.ط ایشر ینا

کند. وزارت یم)یا فریز( دسترس  یرقابلغربط های ذیاز وزارتخانهیک از سال در هر یبخش یمصوب را حداقل برا

 یاینههز یجبران فشارها یاز آن برا یا آزاد کند وزارتخانه مربوطه یرا برا یرهذخ ینقدرت را دارد که ا ینا دارایی

 د استفاده کند.نرسیتر به نظر مبودجه که مهم یگرد یهادر بخش

 روش ینا .یرهاعتبارات ذخ یجادا یقدار از طریتاولویرغ یهابخشها و ینههزاعتبارات ویژه  فریز 

 بودجه در موارد خاص ییشناسا یبرا ربط با بحث بودجههای ذیوزارتخانهو  داراییوزارت  ینب یقو یمستلزم همکار

از کشورها  یبرخ .دنقرار گیردر دسترس  باید یکه منابع مال یطیشرا به همراه دنیدرآ یقبه حالت تعل یداست که با

خروج ربط و موکول نمودن های ذیوزارتخانهبودجه  ی درموارد خاص فریزکه شامل  اندرا به کار بسته سازوکار ینا

درآمد  رسیدن یاها ینههز ییو پاسخگو سازیشفافای نظیر شده یینتع یشاقدامات از پ انجام به اعتبارات از فریز

 است. مشخصیشده به سطح  یآورجمع

 بودجه نهایی سند  تدوین. 5

 گیریمراجع تصمیم. تری داردنقش مهم 19-نویسی و تصویب آن در شرایط کوویدبودجهطور که پیشتر ذکر شد، همان

 .باشند مطمئنو مردم  ربطنهادهای ذی، مجلس برایسند نهایی بودجه اعتبار وثوق و ، شفافیتاز  دیبا

 :شفافیت در تصویر پیچیده بودجهایجاد اقدامات پیشنهادی در راستای 

 تهیه و تنظیم اقدامات باید در  روزترین جزئیات و هزینهبه. شده قبلی و جدیدروزرسانی اقدامات اعالمبه

های داده به طور منظماین کشور بینی بودجه و مالیه عمومی دفتر پیشدر بریتانیا،  .نظر گرفته شودسند نهایی در 

 .کندیم رسانیروزبه 19-های کوویداستیس نهیرا با برآورد هز خودهای استیس پایش گاهیاپ

 سازد یرا قادر م مجلسامر  نیا. اندکه در بودجه دیده نشده 19-در نظر گرفتن اقدامات مرتبط با کووید

تواند یرا که م یاقدامات ،نیکند و همچن یابیارز یاستیس کالن فضایرا در  سیاستی یهاتا متناسب بودن بسته

 یمال قداماتا هیشامل کل ژهیو مهیضم کیقرار دهد.  قیدق یمورد بررسرا  داشته باشند یقابل توجه یمال هایریسک

 یاطالعات مربوط به اثربخش، در کنار بالقوه یهانهیهز برآورد کف و سقفو  یاحتمال یهای، از جمله بدهیرمالیو غ

 .کننده باشدتواند کمکمی اقدامات نیا
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های مالی، اقتصادی و اجتماعی اعتمادسازی به استراتژی تقویت اقدامات پیشنهادی در راستای

 :دولت

  توان مواردی از در این راستا، می .یو اقتصاد یانداز مالدر چشم نااطمینانی موجودمفروضات و تشریح

 سال مالی گذشته یو اقتصاد ایبودجه جیبر نتا 19-چگونگی اثرگذاری بیماری کووید( 1)این دست را تشریح نمود: 

 مفروضات احیاء، وکارهاتعطیلی کسبمدت زمان  :مانند ،اقتصاد یانداز اصلچشم کنندهتعیینمفروضات ارائه شفاف ( 2)

 هایریسکو  نااطمینانیتشریح مقتضی ( 3) اقدامات مقابله با کاهش اثرات کرونا و مفروضات مرتبط با اشتغال

 . ویسنار لیو تحل هیتجزبا استفاده از  اصلیهای بینیپیشدر احتمالی 

 (کرونا )ناشی از اثرات اقتصادی شیوعدهی وام شی. افزایمال نینگر در مورد تأمندهیآ ارائه رهنمودهای 

 استقراض یهابرنامه ای یبده تیریمد یهاینظر در استراتژدی. تجداست یمال نیتأم معتبر یهایاستراتژنیازمند 

 کند.کمک میدولت  ایبودجه-یمال یاستراتژ قیدق یبررستواند به می، مجارستان( ، فرانسهکیبلژ نظیر)

 هایی انتشار بیانیه .کشور مختلف در اقتصاد یهاگروه برآن  راتیو تأثی بودجه ایمزا تصویری از ارائه

 دیبخش تول ای، مشاغل کوچک ریپذبیآسهای گروهمانند  ییهابه گروه افتهیاختصاص یلیتکم اتیشردر قالب ن

کمک  مجلسبه  ،نیامر همچن نیاز افراد مورد هدف کمک کند. ا تیتر از حماجامع ریممکن است به ارائه تصو

کاهش هر دو مرحله  درمختلف جامعه  یهابخش ارتباط با در کلیات بودجه ایتوازن  قیدق یبررسبه خواهد کرد 

و اهداف توسعه  ییآب و هوا راتیی، تغیتیجنسشکاف اطالعات در مورد  افزایش. مرحله احیاء بپردازدو  اثرات کرونا

گروه بیشتری  یعموم یمالبر تأمین  یرگذاریثکمک کند تا با تأ هاتالش نیتواند به ایم زیسازمان ملل متحد ن داریپا

 .از افراد جامعه را هدف قرار دهد
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