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Bütçe Dengesi
Aralık 2017
2017 yılında bütçe açığı OVP tahminlerinin altında...

Bütçe harcamaları öngörülerin üzerinde genişledi.

Aralık’ta bütçe açığı bütçe harcamalarında yılsonlarında
yaşanan dönemsel artışa bağlı olarak önceki aylara kıyasla
oldukça yüksek düzeyde gerçekleşti. Ancak aylık bütçe
açığının 2016 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında daha düşük
düzeyde olduğu gözlendi. Yılın son ayında bütçe gelirleri
yıllık bazda %22,4 artarken, bütçe harcamalarındaki
yükseliş %4,5 ile sınırlı düzeyde kaldı. Faiz dışı açık bu
dönemde %25 daralarak 19,5 milyar TL oldu.

Aralık’ta bütçe harcamalarında kaydedilen artışta sağlık,
emeklilik ve sosyal yardım giderlerindeki yükselişin
etkisiyle cari transferlerde gözlenen genişleme önemli rol
oynadı.

2017 yılı genelinde bütçe göstergelerinde geçtiğimiz Ekim
ayında açıklanan Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan
beklentilerden olumlu bir performans izlendi. Bütçe
gelirleri OVP’de tahmin edilen tutarı 18,3 milyar TL
aşarken, bütçe açığı 47,4 milyar TL ile OVP öngörüsünün
14,3 milyar TL altında gerçekleşti. Diğer taraftan, bu
dönemde faiz dışı bütçe harcamalarının yılsonu
beklentilerinin bir miktar üzerine çıktığı görüldü. 2017
başında açıklanan bütçe hedefleri ile karşılaştırıldığında ise,
gerçekleşmelerin bütçe harcamaları haricinde büyük
ölçüde hedefleri yakaladığı gözleniyor.
Vergi gelirlerinde güçlü performans...
Kasım’da ivme kaybeden vergi gelirleri Aralık’ta yeniden
güçlü artış kaydetti. Söz konusu artışta ithalde alınan KDV,
gelir vergisi ve özel tüketim vergisi gelirlerindeki yükselişler
etkili oldu. İthalde alınan KDV bu dönemde %29,3
genişleyerek %17,2’lik vergi gelirlerindeki artışa 6,6 puan
ile en yüksek katkıyı sağlayan ana vergi kalemi oldu. Öte
yandan, kurumlar vergisi %3,5 gerileyerek Aralık’ta vergi
gelirlerini sınırladı.
2017 yılının tamamında iktisadi faaliyetteki canlanmanın
desteğiyle vergi gelirleri yılsonu hedefinin 25 milyar TL,
OVP tahmininin ise 15,5 milyar TL üzerinde gerçekleşti.
Vergi gelirlerindeki güçlü performansta tahakkuk ettirilen
vergilerin %94’ünün tahsil edilmesi de etkili oldu. Bu
dönemde TL’deki zayıflamanın da etkisiyle ithalde alınan
KDV gelirleri yaklaşık %30 genişleyerek vergi gelirlerine en
yüksek katkıda bulunan kalem olurken, kurumlar vergisi de
Aralık ayının aksine yıl genelinde bütçe dengesine önemli
destek sağladı. Diğer taraftan, 2017 yılı boyunca dahilde
alınan KDV’nin zayıf seyrettiği görüldü.
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2017 yılı genelinde bütçe harcamaları yılsonu hedefinin
yaklaşık 33 milyar TL, OVP tahmininin ise 4 milyar TL
üzerinde gerçekleşti. Bu dönemde cari transferler ile mal
ve hizmet alım giderleri bütçe harcamalarını tahminlerin
üzerinde yukarı çekti.
Bütçe disiplini korunuyor.
2017 yılsonu gerçekleşmeleri son dönemde benimsenen
genişleyici maliye politikalarına rağmen mali disiplinin
büyük ölçüde korunduğuna işaret ediyor. Aralık ayı verisi
ile birlikte yılsonuna yönelik bütçe açığının GSYH’ye
oranına ilişkin tahminler aşağı yönlü güncelleniyor. Maliye
Bakanı Naci Ağbal OVP’ye göre yılsonunda %2 olması
beklenen bütçe açığının GSYH’ye oranının son veriyle
birlikte %1,5 olmasını beklediklerini ifade etti. 2016
yılsonunda bu oran %1,1 düzeyindeydi.
Mevcut koşullar dahilinde önümüzdeki dönemde bütçe
göstergelerinde önemli bir bozulma yaşanmasını
beklemiyoruz. 2018 yılsonuna yönelik bütçe açığı/GSYH
tahminlerinin %2 civarında kalmaya devam edeceğini
öngörüyoruz. Maliye Bakanı’nın bu yıla ertelenen bir
harcama olmadığını belirtmesinin yanı sıra TCMB’nin para
politikasına destek olacaklarını ifade etmesi de bu yöndeki
beklentilerimizi destekliyor.
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Not: Rakamlar yuvarlamalardan ötürü toplamı vermeyebilir.
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