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Bütçe Dengesi – Nisan 2014
İktisadi Araştırmalar Bölümü
Merkezi yönetim bütçesi Nisan’da 2,7 milyar TL açık
verdi.
Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, Nisan ayında
yıllık bazda bütçe harcamaları %23,1 artarken, bütçe
gelirlerindeki artış %11,7 ile daha düşük düzeyde
gerçekleşmiştir. Bütçe gelirlerinin zayıf performansında iç
talepteki tedrici yavaşlama nedeniyle vergi gelirlerinde
gözlenen ivme kaybı rol oynamıştır. Böylece, Nisan ayında
merkezi yönetim bütçesi 2,7 milyar TL açık vermiştir.
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Ocak-Nisan dönemi itibarıyla ise, geçtiğimiz yıl 0,3 milyar TL
ile sınırlı düzeyde açık veren merkezi yönetim bütçesi 2014
yılının aynı döneminde 4,2 milyar TL açık vermiştir. Aynı
dönemde, faiz dışı fazlanın %24,3 oranında gerilediği
görülmektedir.
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Vergi gelirlerindeki görece zayıf seyir devam ediyor.
Nisan ayında vergi gelirlerindeki yıllık artış %7,2 oranında
gerçekleşmiş ve izlediği yatay seyri üçüncü aya taşımıştır.
Bu dönemde, Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi (KDV) %2
ile oldukça sınırlı bir artış kaydetmiş ve iç talep koşullarındaki
yavaşlamanın sürdüğüne işaret etmiştir. Nisan ayında Özel
Tüketim Vergisi ve İthalde Alınan KDV’den elde edilen
gelirlerdeki artış ise sırasıyla %7,6 ve %16 olmuştur. 2013
yılının Nisan ayında 2,5 milyar TL düzeyinde gerçekleşen
hazine portföyü ve iştirak gelirleri 2014 yılının aynı
döneminde 3,6 milyar TL’ye yükselerek bütçe
performansına olumlu katkıda bulunmuştur.
Yılın ilk dört ayı itibarıyla değerlendirildiğinde, bir önceki yılın
aynı dönemine kıyasla vergi gelirlerinin %9,3, toplam
gelirlerin %11 oranında arttığı görülmektedir.
Bütçe harcamalarındaki hızlı artış Nisan ayında da
devam etti.
Bütçe giderleri incelendiğinde, geçtiğimiz ayın ardından
Nisan ayında da harcamalardaki artış eğiliminin sürdüğü
görülmektedir. Nitekim, gerek faiz harcamaları gerekse faiz
dışı harcamalar Nisan ayında %20-25 bandında artış
kaydetmiştir. Bununla birlikte, faiz harcamalarının toplam
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harcamalar içinde düşük paya sahip olması paralelinde bu
kalemdeki artışın bütçe harcamalarına katkısı sınırlı
olmuştur. Faiz dışı harcamalarda ise, cari transferler kalemi
altında izlenen sosyal güvenlik açığının finansmanı için
aktarılan kaynaklardaki belirgin artış dikkat çekmektedir.
Bunun yanı sıra, KİT’lere yönelik borç verme kalemindeki
yükseliş de bütçe harcamalarını artıran faktörler arasında
yer almıştır.
Ocak-Nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine
kıyasla faiz harcamaları sınırlı oranda gerilerken, faiz dışı
harcamalar %17 artış kaydetmiştir. Böylece, toplam bütçe
harcamaları yılın ilk dört ayında bütçe gelirlerinin üzerinde
artış göstermiştir.
Beklentiler…
2014 yılında iç talepteki tedrici yavaşlamanın vergi
gelirlerinde zayıflamaya neden olduğu gözlenirken, özellikle
son iki aylık dönemde bütçe harcamalarındaki artışın bir
miktar hız kazandığı dikkat çekmektedir. Bununla birlikte,
bütçe performansında önemli bir bozulma gözlenmemekte,
gerçekleşmeler yılsonu hedefleri ile uyumlu seyretmektedir.

Ocak-Nisan
2013
2014
124,9
142,6
18,2
17,8
106,7
124,8
124,6
138,4
101,5
111,0
23,2
27,4
-0,3
-4,2
17,9
13,6

%
Değişim
14,1
-2,3
17,0
11,0
9,3
18,4
1303,3
-24,3

2014 Bütçe
Hedefi
436,4
52,0
384,4
403,2
348,4
54,8
-33,3
18,7

(milyar TL)
Gerç./
Hedef (%)
32,7
34,2
32,5
34,3
31,9
50,0
12,7
72,4

Not: Rakamlar yuvarlamalardan ötürü toplamı vermeyebilir.

Kaynak: Maliye Bakanlığı

Bütün yayınlarımıza http://ekonomi.isbank.com.tr adresinden erişebilirsiniz.
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YASAL UYARI
Bu rapor Bankamız uzmanları tarafından güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan elde edilen
bilgiler kullanılmak suretiyle, sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde finansal
enstrümanların alım veya satımı konusunda tavsiye veya finansal danışmanlık hizmeti sağlanması olarak
yorumlanmamalıdır. Bu raporda yer verilen görüş ve değerlendirmeler, hiçbir şekilde Türkiye İş Bankası
A.Ş.’nin kurumsal yaklaşımını yansıtmamakta olup, raporu kaleme alan uzmanların kişisel görüş ve
değerlendirmeleridir. Türkiye İş Bankası A.Ş. bu raporda yer alan bilgi, görüş ve değerlendirmelerin doğru,
değişmez ve eksiksiz olması konusunda herhangi bir şekilde garanti vermemektedir. Türkiye İş Bankası A.Ş.
bu raporda yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu
rapor ve içindeki bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşacak zararlardan Türkiye
İş Bankası A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.
İşbu rapor üzerinde Bankamızın telif hakkı olup, Bankamızın yazılı izni alınmaksızın herhangi bir kişi
tarafından, herhangi bir amaçla, kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz veya yayımlanamaz. Tüm
haklarımız saklıdır.

Bütün yayınlarımıza http://ekonomi.isbank.com.tr adresinden erişebilirsiniz.
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