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Bütçe Dengesi
Kasım 2019
Merkezi yönetim bütçesi Kasım’da fazla verdi.
Merkezi yönetim bütçesi Kasım’da 7,8 milyar TL fazla
verdi. Bu dönemde bütçe gelirleri yıllık bazda %1,7
genişleyerek 83,3 milyar TL, bütçe harcamaları da %1,6’lık
artışla 75,5 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Geçtiğimiz
yılın Kasım ayında 14,8 milyar TL olan faiz dışı fazla bu
dönemde 15,2 milyar TL oldu.
Ocak-Kasım döneminde bütçe açığı yıllık bazda %70,4
oranında artarak 92,9 milyar TL’ye çıktı. 2018’in ilk 11
ayında 17,3 milyar TL düzeyinde gerçekleşen faiz dışı
dengenin bu yılın aynı döneminde 2,8 milyar TL’ye
gerilediği görüldü.

Faizler, paylar ve cezalar kaleminin altındaki diğer çeşitli
gelirlerdeki hızlı gerileme bütçe gelirlerindeki artışı 4,4
puan sınırlandırdı. Söz konusu kalem bedelli askerlik
gelirlerinin etkisiyle geçtiğimiz yıl bütçe gelirlerindeki
artışta önemli bir rol oynamıştı.
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Vergi gelirleri yıllık bazda %8 oranında arttı.
Vergi gelirleri Kasım’da yıllık bazda %8 oranında genişledi.
Söz konusu yükselişte bu dönemde %33,5 oranında artan
özel tüketim vergisi (ÖTV) gelirleri belirleyici oldu. Petrol
ve doğalgaz ürünleri ile tütün mamullerinden alınan ÖTV
gelirlerindeki artışın katkısı (sırasıyla 13,7 ve 7,1 puan)
dikkat çekti. Dayanıklı tüketim malları ve diğer mallardan
alınan ÖTV’nin yıllık bazda %180,3 genişlemesi de dikkat
çeken bir diğer gelişme olurken, iç talep koşullarındaki
göreli toparlanmaya ve geçtiğimiz yıl yapılan ÖTV
indiriminin yarattığı baz etkisine bağlı olarak motorlu
taşıtlardan alınan ÖTV’nin %46,7 ile hızlı arttığı görüldü.
Öte yandan, bu dönemde yıllık bazda %7 gerileyen
kurumlar vergisi bütçe gelirlerindeki artışı sınırladı.

Personel giderleri bütçe harcamalarındaki artışta etkili
olmayı Kasım ayında da sürdürdü. Söz konusu kalem bütçe
harcamalarındaki artışa 5,3 puan ile en yüksek katkıyı
sağladı. Bu dönemde faiz giderlerindeki yıllık artış oranı ise
%3,1 düzeyinde gerçekleşti. Öte yandan, devlet sosyal
güvenlik katkısı giderlerindeki düşüşe bağlı olarak sağlık,
emeklilik ve sosyal yardım giderlerindeki gerileme bu
dönemde öne çıktı. Söz konusu kalem bütçe
harcamalarındaki artışı 2,2 puan sınırladı.
Beklentiler…
Kasım ayında bütçe göstergeleri özellikle ÖTV gelirlerindeki
düşük baz etkisiyle önceki aylara kıyasla iyileşme kaydetti.
Yılın ilk 11 ayında ise 90 milyar TL’yi aşan bütçe açığı ile
merkezi yönetim bütçesinin geçtiğimiz yılın aynı dönemine
kıyasla zayıf bir görünüm sergilediği görülüyor. Yılın son
ayında ekonomik aktivitedeki toparlanmanın bütçe
performansını destekleyebileceğini düşünüyoruz.

Merkezi Yönetim Bütçesi

(milyar TL)
Kasım
%
Ocak-Kasım
% 2019 Bütçe
YEP Gerç./ YEP
2018
2019 Değişim
2018
2019 Değişim
Hedefi Tahmini Tahmini (%)
Harcamalar
74,3
75,5
1,6
745,4
895,4
20,1
90,2
961,0
992,4
Faiz Harcamaları
7,2
7,5
3,1
71,9
95,8
33,2
117,3
103,1
92,9
Faiz Dışı Harcamalar
67,1
68,0
1,5
673,5
799,6
18,7
843,7
899,3
88,9
Gelirler
81,9
83,3
1,7
690,8
802,5
16,2
880,4
867,4
92,5
Vergi Gelirleri
67,9
73,4
8,0
575,8
613,2
6,5
756,5
667,6
91,9
Diğer Gelirler
13,9
9,9
-28,7
115,0
189,2
64,5
123,9
199,8
94,7
Bütçe Dengesi
7,6
7,8
2,8
-54,5
-92,9
70,4
-80,6 -125,0
74,4
Faiz Dışı Denge
14,8
15,2
3,0
17,3
2,8
-83,6
36,7
-21,9
Not: Rakamlar yuvarlamalardan ötürü toplamı vermeyebilir.
Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Datastream
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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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