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Bütçe 3 milyar TL açık verdi.
Nisan ayında bütçe harcamaları bir ön ceki yıla göre %26,3,
bütçe gelirleri %6,7 oranında artı ş kaydetmiştir.
Harcamalardaki hızlı yükselişin dikkat çek tiği bu dönemde
gelirlerin de zayıf bir performans sergilemesiyle bütçe
göstergelerindeki bozulma devam etmiştir. Böyl ece,
geçtiği miz yılın Nisan ayında 5,4 milyar TL fazla veren bütçe
bu yılın aynı döneminde 3 milyar TL açık vermi ştir.
Yılın ilk dört ayında bütçe harcamaları özellikle cari
transferl erdeki artışın katkısıyla bir önceki yılın aynı
dönemine göre %22,5 oranında genişlemiştir. Bütçe
gelirlerindeki artış ise %9 ile Ocak-Nisan döneminde %10,6
olan ortalama enflasyonun altında kalmıştır. Böylece, 2016
yılının ilk dört ayında 5,4 milyon TL fazla veren bütçe bu yılın
aynı döneminde 17,9 milyar TL açık vermiştir.
Vergi gelirlerinde toparlanma…
2017 yılının ilk çeyreğinde ılımlı bir performans sergileyen
vergi gelirleri Nisan ayında yıllık bazda %14,3 oranında
artmıştır. Dahilde alınan KDV gelirlerinin bir önceki yıla göre
%22,2 oranında yüksel mesi Nisan ayında ekonomik
aktivitenin bir miktar canlandığı yönündeki görüşl eri
destekl emi ştir. Ayrı ca, bu dönemde ÖTV kaynaklı vergi
gelirlerindeki artış da dikkat çekmiştir. Dayanıklı tüketi m
malları için uygulanan ÖTV indirimlerinin ise bütçe gelirl eri
üzerindeki etki si ol dukça sınırlı kalmı ştır.

kaybının da etki siyle yıllık bazda %18 artması bütçeye
olumlu yönde katkı sağlamıştır. Böylece, ÖTV ve ithalde
alınan KDV gelirl erindeki yükseliş vergi gelirlerin deki artışın
yarısından fazlasını oluşturmuştur. Bu dönemde hazine
portföyü ve i ştirak gelirlerinin %24,4 oranında gerilemesi
ise bü tçe gelirlerindeki artışı 4,7 puan sınırlandırmı ştır.
Cari transferlerde hızlı artış...
Nisan ayında bütçe harcamalarındaki artışın üçte ikisi cari
transferl erdeki genişlemeden kaynaklamı ştır. Ni san 2016’da
sosyal güvenlik açığı finansmanı için 400 milyon TL
harcanırken, bu yılın aynı ayında 3,4 milyar TL’lik kaynak
aktarılmı ştır. Ayrıca bu dönemde, işveren si gorta pri mi
indirimi için Hazine’nin yaptı ğı yardı m tutarının %30,8
oranında artması bü tçe harcamaların daki artışta etkili
olmuştur. Böylece, cari tran sferler Nisan ayında yıllık bazda
7,9 milyar TL geni şlemiştir. Fai z harcamalarındaki artış
eğiliminin Nisan ayında da sürdüğü gözlenmi ştir.
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Beklentiler
Nisan ayında vergi gelirlerin de ılımlı toparlan ma kaydedil miş
olsa da yılın ilk dört ayı itibarıyla toplanan vergi gelirl eri
bütçe hedefinin altında kal mıştı r. Ayrıca, cari transferl er ile
faiz harcamalarındaki yükseliş eğili minin devam etmesi,
harcamalar tarafında bü tçe hedefinin aşılacağını
göstermektedir. Bu çerçevede, 2017 sonunda bütçe açı ğının
46,9 milyar TL’lik hedefin üzerinde gerçekleşebileceğini
düşünüyoruz.
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Not: Rakamlar yuvarlamalardan ötürü toplamı vermeyebilir.
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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.
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