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Bütçe Dengesi
Ocak 2020
Merkezi yönetim bütçesi Ocak’ta 21,5 milyar TL fazla verdi.

Hazine portföyü ve iştirak gelirleri…

Merkezi yönetim bütçe fazlası yılın ilk ayında geçen yılın aynı
dönemine kıyasla dört katına çıkarak 21,5 milyar TL
düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde bütçe gelirleri yıllık
bazda %26 artarak 122,2 milyar TL olurken, bütçe
harcamaları da %9,6’lık artışla 100,7 milyar TL’ye ulaştı. Faiz
dışı fazla Ocak 2019’a kıyasla yaklaşık üç katına çıkarak 34,2
milyar TL düzeyinde gerçekleşti.

Hazine portföyü ve iştirak gelirleri Ocak ayında TCMB’nin
kârının transferiyle birlikte 40,7 milyar TL düzeyinde
gerçekleşti. Geçtiğimiz yılın aynı ayında ilgili kalemde 33,9
milyar TL tutarında gelir kaydedilmişti. 2019 yılında 81
milyar TL olan Hazine Portföyü ve İştirak Gelirleri kaleminin
bu yıl genelinde 50,2 milyar TL olması bekleniyor.

Vergi gelirlerindeki yıllık artış %21,1 oldu.
Vergi gelirleri Ocak’ta yıllık bazda %21,1 genişledi. Bu
dönemde özel tüketim, ithalde alınan katma değer ve
dahilde alınan katma değer vergilerine bağlı gelirler güçlü
artışlar kaydetti. İç talepteki toparlanmanın ve Ocak 2019’da
uygulamada olan vergi indiriminin yarattığı düşük baz
etkisinin katkısıyla motorlu taşıtlardan alınan özel tüketim
vergisi (ÖTV) gelirleri %126,8 oranında arttı. Dayanıklı mallar
ve diğer mallardan alınan ÖTV de benzer oranda güçlü bir
artış sergiledi. Bu dönemde vergi gelirleri içerisinde %26’lık
paya sahip gelir vergisi kalemi %18,4 artarken, kurumlar
vergisinin %50’nin üzerinde gerilediği görülüyor.

Faiz dışı giderler %4 ile sınırlı bir artış sergiledi.
Ocak ayında faiz dışı bütçe giderleri içerisinde %42’lik paya
sahip cari transferlerde yıllık artış %18,1 olurken, %33’lük
paya sahip personel giderleri yıllık bazda %22,4 genişledi. Bu
dönemde diğer giderlerdeki hızlı azalışlar faiz dışı
harcamaların yıllık bazda %4 ile sınırlı bir artış kaydetmesini
sağladı. Aralık 2019’da yıllık bazda iki katına çıkan faiz
harcamaları Ocak ayında da %75 ile güçlü artış sergiledi.
Bütçe Harcamaları

2020 yılı hedeflerine bakıldığında dahilde alınan katma
değer vergisi için öngörülen %4,2’lik mütevazı artış dikkat
çekiyor. Tüketime bağlı diğer temel vergi gelirlerindeki
büyüme hedefleri ise Ocak ayı gerçekleşmeleriyle tutarlı bir
görünüm arz ediyor.
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TCMB faaliyet gelirinin 2019’da olduğu gibi bu yıl da bütçeye
erken aktarılması mali görünümde yıla olumlu bir başlangıç
yapılmasını mümkün kıldı. Önümüzdeki dönemde de faiz
indirimleriyle birlikte ekonomik aktivitede gözlenen
canlanmanın yanı sıra faiz dışı harcamalarda öngörülen
yavaşlamanın etkisiyle bütçe performansının hedeflere
paralel bir seyir izleyebileceğini düşünüyoruz.

Merkezi Yönetim Bütç esi
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Not: Rakamlar yuvarlamalardan ötürü toplamı vermeyebilir.
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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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