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سخننخست
شرایط همه گیری کرونا ،باعث شده تا دولتها بودجه های متعددی برای مبارزه با این همه
گیری و آثار اجتناب ناپذیر آن در نظر بگیرند .دولتهای اکثر کشورها بدلیل سرعت شیوع بیماری
نتوانستهاند بودجه مشخصی از قبل پیش بینی کنند .لیکن بیشتر کشورها بدلیل اینکه فرصت کافی
جهت آمادگی داشتهاند ،تدابیر بودجهای متناسب با سرعت و شدت شیوع بیماری اتخاذ کردهاند.
علم اقتصاد ،نمیتواند از وقوع شوک و رکود اقتصادی جلوگیری کند .منابع مالی عمومی ،به طور
قابل توجهی تحت تأثیر شوک اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا قرار خواهد گرفت .کسری
بودجه دولتها با کاهش درآمد مالیاتی و افزایش هزینههای دولت افزایش مییابد .بنابراین بدهی
دولت افزایش مییابد .حمایت دولت از اقتصاد و کسری بودجه دولت تا حدود زیادی با هدف
اطمینان از تأثیر موقت بر اقتصاد (نه دائمی) انجام میشود .با شدت یافتن رکود اقتصادی ،مالیات
کمتری دریافت میشود و هزینه های دولت-در زمینه مزایای بیکاری افزایش می یابد.
بررسیها نشان میدهد شیوع این بیماری همهگیر در جهان ،برای دولتهای محلی که متولی
ارائه خدمات وکاالی عمومی میباشند و منابع مالی ناشی از توسعه شهری و ارائه خدمات عمومی
و زیرساختی را از طریق پرداختهای خانوارهای و صاحبان کسب وکارها تامین میکنند با مشکل
مواجه کرده است.
مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران در چارچوب مسئولیت علمی خود از زمان اپیدمی کرونا،
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مطالعات در زمینه آثار کرونا بر مالیه شهرداری تهران ،بررسی تجارب جهانی تامین مالی شهرداریها
در عصر کرونا و تجارب جهانی بودجهریزی در شرایط بحران را در دستور کار قرارداد و براساس نتایج
مطالعات انجام شده در عصر کرونا و درچارچوب ساختار سیاسی کشورها ،نحوه تعامل شهرداریها
در اقتصاد شهری در قالب ارائه مشوقها به کسب و کارها و افراد آسیب دیده افزایش یافته و به تبع
هزینههای ناشی از اپیدمی کرونا بار مالی شهرداریها را زیاد کرده و منابع درآمدی این نهاد محلی
بودجهریزی در شرایط کرونا

را نیز با کاهش اساسی مواجه کرده و در همین چارچوب نظام بودجه شهرداریها با کسری قابل
توجهای همراه شده است که در بررسی تجارب جهانی دولتهای مرکزی برای جبران نارساییهای
مالی شهردارها وارد عمل شده و به جبران هزینههای دولتهای محلی کمک کردهاند ،این مهم در
شهرداریها ایران کمتر مشاهده میشود.
«تهران شهری برای همه» به عنوان خط مشی سیاستگذاری شهرداری تهران در دوره جدید
مدیریتی است که حق بهرهمندی تمام شهروندان تهرانی از اقدامات مدیریت شهری را هدفگذاری
کرده است ،در همین راستا ارائه خدمات با کیفیت منوط به تامین مالی الزم توسط شهرداری
میباشد و این مهم در کوتاه مدت در قالب بهبود نظام بودجهریزی محقق خواهد شد که در این
گزارش که راهنمای بودجه در شرایط کرونا از مجموعه گزارشات صندوق بینالمللی پول میباشد
برای مدیریت بر بودجه در شرایط کرونا توصیه شده است.
بررسیها نشان میدهد بودجه شهرداریها نیز متأثر از شرایط یاد شده ،با کسری احتمالی
مواجه است؛ شیوع ویروس کرونا که منجر به کاهش فعالیتهای اقتصادی در شهرها از جمله
ساختوساز و مبادالت اقتصادی و در واقع آسیب جدی به فضای کسبوکار شده است ،مهمترین
علل وقوع چشمانداز یاد شده میباشند .لذا ضرورت دارد نظام بودجهریزی شهرداری تهران و سایر
شهرداریهای کشور در سال آینده متناسب با این شرایط برنامهریزی گردد .در همین راستا همانطور
که معاون برنامهریزی ،توسعه شهری و امور شورا ،آقای دکتر مظاهریان تاکید داشتهاند ،بودجه سال
 1400شهرداری تهران با لحاظ اثرات ریسک کرونا تدوین خواهد شد.
دکتر محمد حسین بوچانی

رئیس مرکز مطالعات وبرنامه ریزی شهر تهران
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بودجه ریزی در شرایط کرونا
ﻫﻤﻪﮔﻴﺮي ﻛﺮوﻧﺎ در ﺷﺮاﻳﻄﻲ رخ داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ در ﺣﺎل اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎي ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ،ﺻﻨﺪوقﻫﺎي
ذﺧﻴﺮه اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ و اﺣﻜﺎم اﺿﻄﺮاري ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﺤﺮان ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﻛﻪ
اﺳﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﻮدﺟﻪﻧﻮﻳﺴﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮان ﻳﻚ روﻧﺪ واﻛﻨﺸﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺸﺎر زﻳﺎدي ﺑﺮ
وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﻳﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ وارد ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰارش ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﻮل ،ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل
ﻣﺎﻟﻲ  ٢٠٢١ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎاﻃﻤﻴﻨﺎﻧﻲﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﻴﻮع ﻛﺮوﻧﺎ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﻣﺘﻔﺎوت
از ﺳﺎلﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻳﻦ ﮔﺰارش ،رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎﻳﻲ را در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﺑﻮدﺟﻪﻧﻮﻳﺴﻲ و ﻓﺮآﻳﻨﺪ
ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻛﺮوﻧﺎ ﺑﺮاي ﺳﺎل  ٢٠٢١ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد داده اﺳﺖ.
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اﺟﺮاي ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ٢٠٢٠در ﻫﻤﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﻴﻌﻲ از روﻧﺪ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺧﻮد دور ﻣﺎﻧﺪه

همه گیری کوید  19اثرات مستقیم و غیر مستقیمی بر منابع و مصارف بودجه سال 1399
شهرداری تهران داشته است ،با توجه به تداوم شرایط ناشی از همه گیری و در پیش بودن تدوین و
ارائه الیحه بودجه سال  1400شهرداری تهران  ،به منظور استفاده از تجربیات جهانی در این زمینه
مجموعه حاضر توسط معاونت محاسبات و پایش عملکرد ترجمه و در اختیار اعضاء محترم شورای
اسالمی شهر تهران قرار می گیرد.
راهنمای تدوین بودجه در شرایط کرونا از مجموعه گزارشات صندوق بین المللی پول به منظور
راهنمایی دولت ها در تدوین بودجه سال  2021تهیه و منتشر شده است .بدون شک توجه به اصول
و سیاست های ترسیم شده توسط صندوق بین المللی پول می تواند راهنمای مناسبی برای اتخاذ
بهترین و اثر بخش ترین تصمیم درباره بودجه سال  1400شهرداری تهران باشد.
ﻫﻤﻪﮔﻴﺮي ﻛﺮوﻧﺎ در ﺷﺮاﻳﻄﻲ رخ داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ در ﺣﺎل اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎي ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ،ﺻﻨﺪوقﻫﺎي
ذﺧﻴﺮه اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ و اﺣﻜﺎم اﺿﻄﺮاري ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﺤﺮان ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﻛﻪ
اﺟﺮاي ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ٢٠٢٠در ﻫﻤﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﻴﻌﻲ از روﻧﺪ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺧﻮد دور ﻣﺎﻧﺪه
اﺳﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﻮدﺟﻪﻧﻮﻳﺴﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮان ﻳﻚ روﻧﺪ واﻛﻨﺸﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺸﺎر زﻳﺎدي ﺑﺮ
وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﻳﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ وارد ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰارش ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﻮل ،ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل
ﻣﺎﻟﻲ  ٢٠٢١ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎاﻃﻤﻴﻨﺎﻧﻲﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﻴﻮع ﻛﺮوﻧﺎ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﻣﺘﻔﺎوت
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از ﺳﺎلﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻳﻦ ﮔﺰارش ،رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎﻳﻲ را در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﺑﻮدﺟﻪﻧﻮﻳﺴﻲ و ﻓﺮآﻳﻨﺪ
ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻛﺮوﻧﺎ ﺑﺮاي ﺳﺎل  ٢٠٢١ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد داده اﺳﺖ.
 -1اصول مهم در تهیه و تنظیم بودجه
ﻧﺎاﻃﻤﻴﻨﺎﻧﻲ در ﻣﻮرد ﭼﺸﻢاﻧﺪاز اﻗﺘﺼﺎدي در ﭘﺴﺎﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ و ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﻛﺴﺐوﻛﺎرﻫﺎ در ﻛﻨﺎر ﺷﻮك
بودجهریزی در شرایط کرونا

ﻣﺎﻟﻲ ﮔﺴﺘﺮده ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺮوﻧﺎ ،در اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎي داراي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻏﻨﻲ ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎ در آﻧﻬﺎ
اﺛﺮﮔﺬارﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺷﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﻮدﺟﻪ  ٢٠٢١ﺑﺮرﺳﻲ چهار
ﻣﻮرد زیر را ﻣﻲﻃﻠﺒﺪ:
ارزﻳﺎﺑﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮ (ﻫﻨﻮز ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ) ﺑﺤﺮان ﻛﻮوﻳﺪ ١٩-ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻰ-ﺑﻮدﺟﻪاى دوﻟﺖ
ارزﻳﺎﺑﻰ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻰ-ﺑﻮدﺟﻪاى دوﻟﺖ ﺑﺮاى اداﻣﻪ ﻣﺨﺎرج اﺿﻄﺮارى و اﻗﺪاﻣﺎت اﺣﻴﺎء داراى
اوﻟﻮﻳﺖ
ارزﻳﺎﺑﻰ ﻧﻴﺎزﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ دوﻟﺖ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻰ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺎ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺧﺼﻮص ﻫﺰﻳﻨﻪﻛﺮدﻫﺎى
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻛﻮوﻳﺪ ،١٩-ﺷﺎﻣﻞ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﺎرج از ﺑﻮدﺟﻪ
در اﻳﻦ ﻣجموعه ،اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺨﺎرج ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﻮدﺟﻪ
ﺳﺎل آﺗﻲ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﺻﻮﻟﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد .اﺻﻮل ﻳﺎ
ﭘﻴﺎمﻫﺎي ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺑﻮدﺟﻪﻧﻮﻳﺴﻲ در ﺟﺪول شماره یک ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ.
جدول شماره یک – اصول بودجه نویسی در شرایط کرونا
مرحله
کلیات

تدوین استراتژی
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اصول یا پیام هر مرحله
اﻧﺠﺎم اﺻﻼﺣﺎت در ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻧﻬﺎدى و ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ در راﺳﺘﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎي ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺮوﻧﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺪاﻳﺖ راﻫﺒﺮدي و
رﻫﺒﺮي ﻣﺮﻛﺰي.
ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ در ﭼﺎرﭼﻮب اﻗﺘﺼﺎد ﻛﻼن در راﺳﺘﺎي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺤﺮان و
اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻛﻮوﻳﺪ ٩١-و ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﻲ ﻣﻜﺮر ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲﻫﺎ.
ﺗﻼش ﺑﺮاي اراﺋﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﻮدﺟﻪاي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻛﻪ ﺑﺮ اﻫﺪاف ﺑﻮدﺟﻪاى اﺻﻼحﺷﺪه
ﺑﺮاى ﻣﻴﺎنﻣﺪت ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

مرحله

ﻣﺬاﻛﺮه

ﺗﺪوﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ و
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ

تجدﻳﺪﻧﻈﺮ در ﭼﺎرﭼﻮب اﻗﺘﺼﺎد ﻛﻼن در راﺳﺘﺎي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺤﺮان و
اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻛﻮوﻳﺪ ٩١-و ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﻲ ﻣﻜﺮر ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲﻫﺎ.
ﺗﻼش ﺑﺮاي اراﺋﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﻮدﺟﻪاي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻛﻪ ﺑﺮ اﻫﺪاف ﺑﻮدﺟﻪاى اﺻﻼحﺷﺪه
ﺑﺮاى ﻣﻴﺎنﻣﺪت ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺳﺮﻳﻊ و ﺷﻔﺎف ﺑﺎ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺤﺚ ﺑﻮدﺟﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎي ﺑﻮدﺟﻪ در ﺧﺼﻮص
ﻣﺨﺎرج اوﻟﻮﻳﺖدار و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺠﺪد ﺑﻮدﺟﻪ.
ﻛﻮﺷﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺒﻨﺎي ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻌﺎﻣﻞ
ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎى ذىرﺑﻂ درﺧﺼﻮص ﻣﺒﻨﺎي ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻮوﻳﺪ ٩١-و ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺑﺤﺮان ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ.
اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﻳﺮى و ﭼﺎﺑﻜﻰ در ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪايﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮان اﺟﺮاﻳﻲ
ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮان ﻛﺮوﻧﺎو اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺎرتﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻴﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت و ﻛﻨﺘﺮل دﻗﻴﻖﺗﺮ اﺟﺮاي
ﺑﻮدﺟﻪ.

مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران

ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻮدﺟﻪ ،راﻳﺰﻧﻲ و

اصول یا پیام هر مرحله

اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻨﺎد ﺑﻮدﺟﻪ در راﺳﺘﺎي ﺷﻔﺎﻓﻴﺖﺑﺨﺸﻰ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑﻮدﺟﻪ و
ﺗﻘﻮﻳﺖ اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎزى ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ،اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دوﻟﺖ.

 -2ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎى ﻧﻬﺎدى و ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎى ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ
اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى در راﺳﺘﺎى ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ عبارتتست از:
ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺎزﻳﮕﺮان ﻧﻬﺎدى در ﻳﻚ ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻌﺎﻣﻠﻰ :ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﺑﻮدﺟﻪ در ﮔﺮوي ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻮدﺟﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎزﻳﮕﺮان ﻧﻬﺎدي اﻳﻦ ﺣﻮزه اﺳﺖ .در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻮوﻳﺪ ١٩-و ﻓﺎرغ از ﻧﻮع
ﻧﻈﺎم ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻛﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪي «از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ» را در ﺑﺮﻣﻲﮔﻴﺮد ﻳﺎ »از ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ« ،ﺑﺎﻳﺪ از
ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا در ﻣﻮرد اﻫﺪاف ﻛﻼن روﻧﺪ ﺑﻮدﺟﻪ اﺟﻤﺎع ﻧﻈﺮ و ﺗﻮاﻓﻖ ﺳﻴﺎﺳﻰ روﺷﻨﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد .اﻳﻦ
اﻣﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮ دﻓﺘﺮ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﻳﺎ ﻛﻤﻴﺘﻪﻫﺎي وﻳﮋه ﻫﻴﺌﺖ دوﻟﺖ در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮدﺟﻪ در ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻫﺪاف و اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﺟﻤﺎعﻧﻈﺮ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎزﺑﻴﻨﻰ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺑﻮدﺟﻪ و ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎى زﻣﺎﻧﻰ :ﺗﻮاﻟﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﻮدﺟﻪﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﺪﻳﻦ
ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﻓﻌﻠﻲ ﺑﺎﻳﺪ زﻣﺎن ﻛﺎﻓﻲ در اﺧﺘﻴﺎر ذيﻧﻔﻌﺎن ﻗﺮار داده ﺷﻮد.
اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪﻧﺤﻮي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ،
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ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﻛﻮوﻳﺪ ١٩-ﻳﺎ ﺟﺎﻳﮕﺎه آن در ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ را ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ.
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻫﺮ ﻛﺸﻮر ،ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ در ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺧﺬ ﻣﺠﻮز
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﻣﺠﻮز ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎى ﻓﻀﺎى ﻣﺠﺎزى در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎزﻳﮕﺮان ﻧﻬﺎدى ﻣﺨﺘﻠﻒ :ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺎﻣﻞ در زﻣﻴﻨﻪ
ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﺳﻨﺎد ،ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﺳﺎزي ﺟﻠﺴﺎت وﻳﺪﻳﻮﻳﻲ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﻮر ﺑﺮاي
بودجهریزی در شرایط کرونا

ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﻮدﺟﻪﻧﻮﻳﺴﻲ در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ اﻧﺪﻳﺸﻴﺪه
ﺷﻮد .ﻣﻲﺗﻮان از روشﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻛﺎري (ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺟﻠﺴﺎت آﻧﻼﻳﻦ) ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎء ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان
در ﺗﻬﻴﻪ ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى در اﻳﺠﺎد اﺟﻤﺎع و آﮔﺎﻫﻰ ﺳﻴﺎﺳﻰ و ﻋﻤﻮﻣﻰ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺷﺮاﻳﻂ و
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺧﺬ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت دﺷﻮار ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻫﻤﻔﻜﺮي ﺳﻴﺎﺳﻲ و آﮔﺎﻫﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﻮدﺟﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد .ﺟﻠﺴﺎت اﺿﺎﻓﻲ ﻫﻴﺌﺖ دوﻟﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻤﻴﺘﻪﻫﺎي وﻳﮋه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﻣﻨﺴﺠﻢﺗﺮي ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﭼﻨﻴﻦ اﺟﻤﺎﻋﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺎورهﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ در
اﺑﺘﺪاي ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﻮدﺟﻪﻧﻮﻳﺴﻲ ،ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ،از ﻃﺮﻳﻖ اﺗﺤﺎدﻳﻪﻫﺎي ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﻲ و ﻛﺎرﮔﺮي ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد
اﺟﻤﺎع ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ.
 -3ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋى ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﺎاﻃﻤﻴﻨﺎﻧﻰﻫﺎى ﺷﺪﻳﺪ اﻗﺘﺼﺎدى
مرﺣﻠﻪ ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي -ﺑﺨﺸﻲ اﺳﺎﺳﻲ از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدي -ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ در
ﺑﻮدﺟﻪﻧﻮﻳﺴﻲ ﻣﺘﻘﺎرن ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﻛﺮوﻧﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢﺗﺮي ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .دوﻟﺖﻫﺎ در ﺳﺎل  ٢٠٢٠اﻗﺪاﻣﺎت
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻲﺳﺎﺑﻘﻪاي را ﺑﺮاي ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن
اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ .در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﻮﻗﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻓﺮﺻﺖ اوﻟﻴﻪاي را ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺠﺪد ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت و ﺷﺮوع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺑﺮاي
اﺳﺘﺤﻜﺎمﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ .در ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻛﻠﻲ ﺑﺮاي ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل
ﻣﺎﻟﻲ  ،٢٠٢١دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﺎاﻃﻤﻴﻨﺎﻧﻰ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﻼن و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ
روﻳﻜﺮد ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ روﻳﻜﺮدي ﻣﻴﺎنﻣﺪت ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى در راﺳﺘﺎى ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎاﻃﻤﻴﻨﺎﻧﻰﻫﺎى ﻓﻀﺎى ﻛﻼن اﻗﺘﺼﺎدى عباتند از:
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در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﻨﺎرﻳﻮ:ﺣﺘﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺮﻣﺎل و ﻋﺎدي ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ

اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ رﻳﺴﻚﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺳﻨﺎرﻳﻮي اﺻﻠﻲ ﺑﻮدﺟﻪ آﻣﺎده ﺳﺎزﻧﺪ.
دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﻓﺮضﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﻪوﻳﮋه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﺮوﻧﺎ ﺑﺮ درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ و رﻛﻮد
اﻗﺘﺼﺎدي ،ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ رﻳﺴﻚﻫﺎ و ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.
ﺑﺎزﺑﻴﻨﻰ ﻣﻜﺮر ﭼﺎرﭼﻮب ﻛﻼن ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺑﻮدﺟﻪاى :در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدي ،ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲﻫﺎ اﻏﻠﺐ در
ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ و در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺑﻪروز ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻲ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪ آﮔﺎﻫﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ .از زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺑﺤﺮان ،ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﻮدﺟﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻫﺮ ﻣﺎه ﺳﻨﺎرﻳﻮي ﻣﺒﻨﺎي ﺧﻮد را اﺻﻼح ﻛﺮده و ﺑﺮآورد ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﺳﺎل ٢٠٢١
ﺑﻪروز ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .در ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ،ﺟﻠﺴﻪ وﻳﮋه ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي ﺑﺮاي ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﻲ
ﻣﻔﺮوﺿﺎت اﻗﺘﺼﺎد ﻛﻼن ﺧﻮد و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﭼﺎرﭼﻮب ﻛﻼن ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ،٢٠٢١آﻏﺎز

مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران

ﻧﻈﻴﺮ ﺷﻴﻮع ﻛﺮوﻧﺎ ،ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲﻫﺎ ﻣﺮﺗﺒﺎً ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬاران در ﻣﻮرد ﻟﺰوم

ﺑﻪ ﻛﺎر ﻛﺮده اﺳﺖ.
 -4ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻮدﺟﻪ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻘﻒﻫﺎى ﺑﻮدﺟﻪاى و راﻳﺰﻧﻰ ﺑﺎ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎى ذیرﺑﻂ
در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻮدﺟﻪ ،ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎي ﻛﻠﻲ در زﻣﻴﻨﻪ
ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺑﻮدﺟﻪاي را ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ اراﺋﻪ ﻣﻲدﻫﺪ .ﭘﺲ از اراﺋﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد ،ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻣﺬاﻛﺮه ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ اﻧﻀﺒﺎط ﻛﻠﻲ ﻣﺎﻟﻲ ،رﻋﺎﻳﺖ ﺳﻘﻒﻫﺎي ﺑﻮدﺟﻪاي و اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺗﻤﺮﻛﺰ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات
ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮ اوﻟﻮﻳﺖﻫﺎي ﻛﻮوﻳﺪ ١٩-ﻣﻲرﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪﺗﺮﻳﻦ روش ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮﻧﺪ.ﺗﻬﻴﻪ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮاي ﻫﺪاﻳﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺑﻮدﺟﻪاي
ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ ،ﺟﺪاول زﻣﺎﻧﻰ و ﻧﻘﺶ ﺑﺎزﻳﮕﺮان را روﺷﻦ ﻛﻨﺪ و اﻟﮕﻮﻫﺎ و رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎﻳﻲ درﺑﺎره ﺑﻮدﺟﻪ اراﺋﻪ
دﻫﺪ .ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺠﺪد ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .در
اﻳﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ در ﻣﻔﺮوﺿﺎت اﻗﺘﺼﺎد ﻛﻼن،
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻔﺮوﺿﺎت اﺻﻠﻲ (ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ رﺷﺪ و ﺑﻴﻜﺎري) ﻟﺤﺎظ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ﻳﻜﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻨﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺧﻮد را در ﻣﺎه ﻣﻪ ﺳﺎل  ٢٠٢٠ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮد ﻛﻪ در آن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي اوﻟﻮﻳﺖدار ﺑﺮاي ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ دوره ﻋﺎدي ﺟﺪﻳﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻮوﻳﺪ ١٩-اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى در راﺳﺘﺎى ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻘﻒﻫﺎى ﺑﻮدﺟﻪ عبارتند از:
ً
ﻣﺒﻨﺎﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺼﻮب
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺒﻨﺎ ،اﻣﺴﺎل ﻛﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮى را ﻣﻰﻃﻠﺒﺪ .ﺑﻮدﺟﻪ
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ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد .اﻣﺎ اﻣﺴﺎل ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻧﺨﺴﺖ ،ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻛﻮوﻳﺪ ١٩-در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ٢٠٢٠و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ آن ﺑﺮ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺒﻨﺎي
 ٢٠٢١ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻮوﻳﺪ١٩-
ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد (ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ رواﻧﺪا) .دوم ،ﺑﻮﺟﻪ ﻣﺒﻨﺎي ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ  ٢٠٢١ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ
اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻛﺮوﻧﺎ را درﺑﺮ ﺑﮕﻴﺮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ
بودجهریزی در شرایط کرونا

ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﻛﺎر و ﻏﻴﺮﮔﺰﻳﻨﺸﻲ ﺑﺮ ﻣﺤﺮكﻫﺎي ﻫﺰﻳﻨﻪاي ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲﮔﺬارﻧﺪ
در ﺑﻮدﺟﻪ دﻳﺪه ﺷﻮﻧﺪ .ﺳﻮم ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎاﻃﻤﻴﻨﺎﻧﻲﻫﺎي ﺑﻮدﺟﻪاي ﺳﺎل  ،٢٠٢١ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻧﻚ
ﻣﺮﻛﺰي زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﻪ ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﺼﺎرف ﺑﻮدﺟﻪ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ و ﺑﻮدﺟﻪ در ﺑﺨﺶﻫﺎي
ﻏﻴﺮ اوﻟﻮﻳﺖدار ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺣﺪاﻗﻠﻲ ﻣﺤﺪود ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ زﻣﺎن و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ
ﻧﻬﺎدﻫﺎي ذيرﺑﻂ ﻧﻴﺎز دارد.
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻔﺎف ﺑﺨﺶﻫﺎى اوﻟﻮﻳﺖدار .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪودﺗﺮ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﭘﺎﻳﺪار در
ﻳﻚ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲﻧﺸﺪه ،ﻟﺰوم ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ (ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و
درﻣﺎن ،ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،آب ،اﺣﻴﺎء اﻗﺘﺼﺎدي) را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ .اراﺋﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮي روﺷﻦ از ﺑﻮدﺟﻪ
ﻣﻮﺟﻮد و ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﻼن ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ درآﻣﺪ دوﻟﺖ ﻃﻲ ﺳﺎل اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد ﺣﺎﺋﺰ
اﻫﻤﻴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در اوﻟﻮﻳﺖﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻤﻪﮔﻴﺮي
(واﻛﻨﺶﻫﺎي ﻓﻮري ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي
ﻛﻮﺗﺎهﻣﺪت ،اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺣﻴﺎء اﻗﺘﺼﺎدي) رخ دﻫﺪ ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
اﻣﻜﺎنﺳﻨﺠﻰ و ﺑﺮرﺳﻰ ﻛﺎراﻳﻰ اﻗﺪاﻣﺎت ﻫﺰﻳﻨﻪاى ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى .ﻣﺬاﻛﺮات ﺑﻮدﺟﻪ ،ﻓﺮﺻﺘﻲ ﻣﻬﻢ
ﺑﺮاي ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺗﺎ از ﮔﺮدش اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺴﺐ ﻛﻨﺪ و در ﻣﻮرد
ﺟﺰﺋﻴﺎت ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻮوﻳﺪ ١٩-ﻳﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺤﺮك اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﭙﺮدازد .در ﺷﺮاﻳﻂ
ﻋﺪم ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي ذيرﺑﻂ ،ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ از ﻣﺰﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺧﻮد
ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﺒﺮد ﻣﻨﺎﻓﻌﺸﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ.
آﻣﺎدﮔﻰ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺠﺪد ﺑﻮدﺟﻪ.ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ و ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻏﻴﺮاوﻟﻮﻳﺖدار ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ در زﻣﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ،اﻣﺎ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎدهﺷﺪه
ﻣﺨﺎرج ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﺗﻮان از ﻧﺴﺒﺖﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در
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ﻛﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺑﺪون ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺪود ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.

 -5ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزى ﺟﻬﺖ ﭼﺎﺑﻚﺳﺎزى ،ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻰ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮاى ﺑﻮدﺟﻪ
ﻧﺎاﻃﻤﻴﻨﺎﻧﻲ در ذات ﺗﻬﻴﻪ ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ،ﻧﺎاﻃﻤﻴﻨﺎﻧﻲ در ﺗﻬﻴﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ٢٠٢١
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت درآﻣﺪي و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻫﺰﻳﻨﻪاي ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ،ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺶﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ،اﺣﺘﻤﺎل و ﻣﻴﺰان ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻮدﺟﻪ را ﻃﻲ ﺳﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫﺪ .از اﻳن رو ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺑﺮﺧﻮردارى از اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﻳﺮى ﻛﺎﻓﻰ ﺑﺮاى ﭘﺎﺳﺦدﻫﻰ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻮدﺟﻪ (ﻣﺜﺒﺖ ﻳﺎ ﻣﻨﻔﻰ)
ﻃﻰ ﺳﺎل ﺑﺪون اﻳﺠﺎد ﻣﻌﻮﻗﺎت ،ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺑﺨﺶﻫﺎى داراى اوﻟﻮﻳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن.
دﻳﺪه ﺷﺪن ﻧﻘﺶ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎى ذىرﺑﻂ ﺑﺮاى ﺷﺮوع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰى و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ
ﺑﺮاى ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ .٢٠٢١

مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران

ﻣﻮارد زﻳﺮ در ﺑﻮدﺟﻪﻧﻮﻳﺴﻲ اﻣﺴﺎل ﺿﺮوري ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:

ﺗﻀﻤﻴﻦ وﺟﻮد اﺑﺰارﻫﺎى ﻧﻈﺎرت و ﻣﻮازﻧﻪ (از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎرت ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻛﺎﻓﻰ) و اﺟﺮاى ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از اﺗﻼف ﻳﺎ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ.
اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى در راﺳﺘﺎى ﭼﺎﺑﻚﺳﺎزى ﺑﻮدﺟﻪ عبارتند از:
ﺗﺪوﻳﻦ ﻓﺼﻞﻫﺎى اﺣﺘﻴﺎﻃﻰ در ﺑﻮدﺟﻪ؛ ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﺿﻄﺮاري ﻣﺨﺎرج ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﺎ ﺟﺒﺮان
ﻛﺴﺮي درآﻣﺪ ،ﻳﻚ ﺑﺴﺘﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ (ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ در
ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﺳﻨﺎرﻳﻮ) ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي (ﺑﺎ رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ در
ﻣﻮرد دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ-ﺑﻮدﺟﻪاي) ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ اﺑﺰار اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﺳﺎزوﻛﺎر ،ﻇﺮﻓﻴﺖ
دوﻟﺖ ﺑﺮاي واﻛﻨﺶ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ ﺷﻮكﻫﺎي ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد اﺧﺘﻴﺎرات
ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﻲ را ﺑﺮاي ﻣﺠﺮﻳﺎن ﺑﻮدﺟﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺗﺪوﻳﻦ ﻓﺼﻞﻫﺎي اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ در ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ-ﺳﺎزي ﻓﺼﻮل ﻣﺘﻘﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﺼﻮل ﻧﻴﺴﺖ .ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻي وﺟﻮه اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ،
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ دوﻟﺖﻫﺎ در ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎي دﻳﮕﺮ را ﻣﺤﺪود ﻣﻲﻛﻨﺪ و از اﻳﻨﺮو ،ﺗﺒﺎدل
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ذيرﺑﻂ در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺤﺪود ﻣﻲﺷﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،داﺷﺘﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ روﺷﻦ و ﺷﻔﺎف در ﻣﻮرد ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻨﺪوق اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ،ﺗﺨﺼﻴﺺ
ﭘﻮل و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﮔﺰارشدﻫﻲ ﺷﻔﺎف ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎى اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﻳﺮى ﺑﻮدﺟﻪ؛ ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﻜﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ دوﻟﺖ در اﺻﻼح
ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎي ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻠﺲ را در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا ﻣﺤﺪود ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ
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ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮﺧﻲ از اﻧﻌﻄﺎفﻫﺎ را در ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺠﺎز ﻣﻲداﻧﺪ .در ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ،
ﻫﺮ ﺳﺎل ﺷﻮراي وزﻳﺮان ،ﻫﻴﺄﺗﻲ را ﻣﻨﺼﻮب ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺗﺎ داﻣﻨﻪ اﺧﺘﻴﺎرات وزارت اﻣﻮر داراﻳﻲ را در
ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺠﺪد اﻋﺘﺒﺎرات و ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎي ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﺪ .اﻳﻦ ﻣﻮرد در ارﻣﻨﺴﺘﺎن
ﻧﻴﺰ ﺻﺪق ﻣﻲﻛﻨﺪ؛ زﻳﺮا در آﻧﺠﺎ ﻧﻴﺰ ،ﻣﺠﻠﺲ در ﻣﻮرد ﻣﻴﺰان اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﻳﺮي ﻗﻮه ﻣﺠﺮﻳﻪ در اﺟﺮاي
ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي ﻣﻲﻛﻨﺪ .اﻳﻦ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﻳﺮي در ﺳﺎل  ٢٠٠٩اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان
بودجهریزی در شرایط کرونا

ﻣﺎﻟﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ .از ﻃﺮﻓﻲ ،ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺳﻘﻒﻫﺎي ﺑﻮدﺟﻪاي را
اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ راﺣﺘﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاي ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎاﻃﻤﻴﻨﺎﻧﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ .در
اﻳﻦ ﺻﻮرت ،ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺴﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺄﻳﻴﺪﻳﻪ از ﻣﺠﻠﺲ ،ﺑﻪ اﺣﻜﺎم اﺟﺮاﻳﻲ
ﺧﺎﺻﻲ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﻜﺎم اﺿﻄﺮاري ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺮي ﺑﻮدﺟﻪ اﺟﺎزه ﻣﻲدﻫﺪ ﺗﺎ ﺗﺨﺼﻴﺺ
ﻣﺠﺪد ﺑﻮدﺟﻪ را آﻏﺎز ﻛﻨﺪ.
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎى ﺗﻜﻤﻴﻠﻰ؛ ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎي ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ،ﺑﻪ ﻣﺼﺎف
ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺑﻮدن ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ  ٢٠٢١ﻣﻲروﻧﺪ .اﺗﺨﺎذ اﻳﻦ روش ،ﻧﻈﺎرت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻘﺘﻀﻲ و ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ،اﺗﻜﺎء ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎي
ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﺮاي ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺤﺪود و روال ﻛﻨﺪي در اﺟﺮا دارﻧﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ دﺷﻮار
ﺑﺎﺷﺪ .از ﻃﺮﻓﻲ ،ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ،ﺗﻀﻌﻴﻒ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﻮد.
اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى در راﺳﺘﺎى نظارت بر اجرای ﺑﻮدﺟﻪ عبارتند از:
ﻓﺮﻳﺰ ﺑﺨﺸﻰ از اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب؛ وزارت داراﻳﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ درﺻﺪ ﻣﻌﻴﻨﻲ از اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب را از
دﺳﺘﺮﺳﻲ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي ذيرﺑﻂ ﺧﺎرج ﺳﺎزد .اﻳﻦ درﺻﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ (اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﺎﻻ
 /ﭘﺎﻳﻴﻦ) ﻳﺎ ﻧﻮع ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ،وزارت داراﻳﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي داراي اوﻟﻮﻳﺖ
ﻳﺎ »ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي اﺟﺒﺎري« ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد را از اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻌﺎف ﻛﻨﺪ .ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻫﺮ
ﺳﺎل ذﺧﻴﺮهاي را در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب را ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮاي
ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﺎل در ﻫﺮﻳﻚ از وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي ذيرﺑﻂ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس (ﻳﺎ ﻓﺮﻳﺰ) ﻣﻲﻛﻨﺪ .وزارت
داراﻳﻲ اﻳﻦ ﻗﺪرت را دارد ﻛﻪ اﻳﻦ ذﺧﻴﺮه را ﺑﺮاي وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ آزاد ﻛﻨﺪ ﻳﺎ از آن ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان
ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻫﺰﻳﻨﻪاي در ﺑﺨﺶﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ.
ﻓﺮﻳﺰ اﻋﺘﺒﺎرات وﻳﮋه ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ و ﺑﺨﺶﻫﺎى ﻏﻴﺮاوﻟﻮﻳﺖدار از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺠﺎد اﻋﺘﺒﺎرات ذﺧﻴﺮه؛اﻳﻦ روش
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ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻫﻤﻜﺎري ﻗﻮي ﺑﻴﻦ وزارت داراﻳﻲ و وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي ذيرﺑﻂ ﺑﺎ ﺑﺤﺚ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ

ﻣﻮارد ﺧﺎص در ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻠﻴﻖ درآﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ
در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ .ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ اﻳﻦ ﺳﺎزوﻛﺎر را ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮﻳﺰ ﻣﻮارد ﺧﺎﺻﻲ
در ﺑﻮدﺟﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي ذيرﺑﻂ و ﻣﻮﻛﻮل ﻧﻤﻮدن ﺧﺮوج اﻋﺘﺒﺎرات از ﻓﺮﻳﺰ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت از ﭘﻴﺶ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪهاي ﻧﻈﻴﺮ ﺷﻔﺎفﺳﺎزي و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﻳﺎ رﺳﻴﺪن درآﻣﺪ ﺟﻤﻊآوري ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻄﺢ
ﻣﺸﺨﺼﻲ اﺳﺖ.

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺘﺮ ذﻛﺮ ﺷﺪ ،ﺑﻮدﺟﻪﻧﻮﻳﺴﻲ و ﺗﺼﻮﻳﺐ آن در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻮوﻳﺪ ١٩-ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢﺗﺮي
دارد .ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي ﺑﺎﻳﺪ از ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ،وﺛﻮق و اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮاي ﻣﺠﻠﺲ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎي
ذيرﺑﻂ و ﻣﺮدم ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى در راﺳﺘﺎى اﻳﺠﺎد ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑﻮدﺟﻪ عبارتست از:

مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران

 -6ﺗﺪوﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺑﻮدﺟﻪ

ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﻰ اﻗﺪاﻣﺎت اﻋﻼمﺷﺪه ﻗﺒﻠﻰ و ﺟﺪﻳﺪ .ﺑﻪروزﺗﺮﻳﻦ ﺟﺰﺋﻴﺎت و ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻳﺪ در ﺗﻬﻴﻪ
و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .در ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ،دﻓﺘﺮ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺎﻟﻴﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻳﻦ
ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ دادهﻫﺎي ﭘﺎﻳﮕﺎه ﭘﺎﻳﺶ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﺮآورد ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي
ﻛﻮوﻳﺪ ١٩-ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻛﻮوﻳﺪ ١٩-ﻛﻪ در ﺑﻮدﺟﻪ دﻳﺪه ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺠﻠﺲ را
ﻗﺎدر ﻣﻲﺳﺎزد ﺗﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺑﺴﺘﻪﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ را در ﻓﻀﺎي ﻛﻼن ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻨﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ را ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ رﻳﺴﻚﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
دﻗﻴﻖ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﻳﻚ ﺿﻤﻴﻤﻪ وﻳﮋه ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺎﻟﻲ و ﻏﻴﺮﻣﺎﻟﻲ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺪﻫﻲﻫﺎي
اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ و ﺑﺮآورد ﻛﻒ و ﺳﻘﻒ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه ،در ﻛﻨﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ اﻳﻦ
اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻤﻚﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى در راﺳﺘﺎى ﺗﻘﻮﻳﺖ اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎزى ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋىﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ ،اﻗﺘﺼﺎدى و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
دوﻟﺖ عبارتست از:
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻔﺮوﺿﺎت و ﻧﺎاﻃﻤﻴﻨﺎﻧﻰ ﻣﻮﺟﻮد در ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻣﺎﻟﻰ و اﻗﺘﺼﺎدى .در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ،ﻣﻲﺗﻮان
ﻣﻮاردي از اﻳﻦ دﺳﺖ را ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻧﻤﻮد )١( :ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺛﺮﮔﺬاري ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻮوﻳﺪ ١٩-ﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺑﻮدﺟﻪاي و اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﮔﺬﺷﺘﻪ ( )٢اراﺋﻪ ﺷﻔﺎف ﻣﻔﺮوﺿﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪه ﭼﺸﻢاﻧﺪاز اﺻﻠﻲ
اﻗﺘﺼﺎد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﻛﺴﺐوﻛﺎرﻫﺎ ،ﻣﻔﺮوﺿﺎت اﺣﻴﺎء اﺷﺘﻐﺎل و ﻣﻔﺮوﺿﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
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اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻛﺮوﻧﺎ ( )٣ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻘﺘﻀﻲ ﻧﺎاﻃﻤﻴﻨﺎﻧﻲ و رﻳﺴﻚﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ در
ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻨﺎرﻳﻮ.
اراﺋﻪ رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎى آﻳﻨﺪهﻧﮕﺮ در ﻣﻮرد ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻰ .اﻓﺰاﻳﺶ وامدﻫﻲ (ﻧﺎﺷﻲ از اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎدي
ﺷﻴﻮع ﻛﺮوﻧﺎ) ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ اﺳﺖ .ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ در اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺪﻫﻲ ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي اﺳﺘﻘﺮاض (ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻠﮋﻳﻚ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن) ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ
بودجهریزی در شرایط کرونا

دﻗﻴﻖ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﺎﻟﻲ-ﺑﻮدﺟﻪاي دوﻟﺖ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
اراﺋﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮى از ﻣﺰاﻳﺎى ﺑﻮدﺟﻪ و ﺗﺄﺛﻴﺮات آن ﺑﺮ ﮔﺮوهﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر .اﻧﺘﺸﺎر
ﺑﻴﺎﻧﻴﻪﻫﺎﻳﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﺸﺮﻳﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ اﺧﺘﺼﺎصﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮوهﻫﺎي آﺳﻴﺐﭘﺬﻳﺮ،
ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻛﻮﭼﻚ ﻳﺎ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺟﺎﻣﻊﺗﺮ از ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻫﺪف
ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ .اﻳﻦ اﻣﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻛﻤﻚ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ ﺗﻮازن ﻳﺎ ﻛﻠﻴﺎت
ﺑﻮدﺟﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻫﺮ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻛﺮوﻧﺎ و ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺣﻴﺎء
ﺑﭙﺮدازد .اﻓﺰاﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﺷﻜﺎف ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ،ﺗﻐﻴﻴﺮات آب و ﻫﻮاﻳﻲ و اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻼشﻫﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري ﺑﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﮔﺮوه ﺑﻴﺸﺘﺮي از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻫﺪف ﻗﺮار دﻫﺪ.
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