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Bütçe Dengesi
Nisan 2020
Merkezi yönetim bütçesi Nisan’da 43,2 milyar TL açık verdi.
Koronavirüs salgınının ekonomik etkileriyle mücadele
kapsamında alınan önlemlerin bütçe göstergeleri üzerinde
Mart ayında gözlenmeye başlanan etkileri Nisan’da da devam
etti. Merkezi yönetim bütçe açığı Nisan’da yıllık bazda %136
genişleyerek 43,2 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Mart
ayında bütçe açığı 43,7 milyar TL olmuştu. Nisan’da faiz dışı
bütçe açığı da geçtiğimiz yıla kıyasla yaklaşık 2 katına çıkarak
26,2 milyar TL’ye ulaştı.
Nisan’da bütçe gelirleri yıllık bazda %13,1 artarak 65,2 milyar
TL olurken, bütçe harcamaları %42,7’lik yükselişle 108,4
milyar TL’ye çıktı. Yılın ilk dört ayında ise bütçe gelirlerinde ve
harcamalarında kaydedilen artışlar sırasıyla %16,3 ve %19,2
oldu. Aynı dönemde 72,8 milyar TL olan bütçe açığı 2020 yılı
için sene başında belirlenmiş olan açık tahmininin %50’sini
aştı.

Geçtiğimiz yılın Nisan ayında 48,8 milyar TL olan vergi gelirleri
bu yılın aynı döneminde 49,1 milyar TL düzeyinde gerçekleşti.
Tahsilat ötelemeleri ve iade mekanizmasının etkisiyle Mart
ayında eksi seviyeye inen dâhilde alınan katma değer vergisi
gelirleri Nisan ayında 9,1 milyar TL ile geçtiğimiz yıla kıyasla
%100’ün üzerinde artış sergiledi. Bu dönemde özel tüketim
vergisi (ÖTV) gelirleri de %22,7 artarak 12,9 milyar TL oldu.
ÖTV gelirleri içerisinde %41 ile en yüksek paya sahip olan
tütün mamulleri kaleminde %63,9’luk güçlü artış
kaydedilirken, %10’luk paya sahip motorlu taşıtlar kalemi de
vergi indirimlerinin olduğu geçtiğimiz yılın aynı dönemine
kıyasla 1,5 katına çıktı. Dayanıklı mallar ve diğer mallardan
alınan ÖTV de bu dönemde düşük bazın da etkisiyle hızlı arttı.
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Nisan’da bütçe harcamalarındaki yükselişte cari transferler
kalemindeki artış belirleyici oldu. Cari transferlerde yer alan
Hazine yardımları alt kalemi yıllık bazda 18,3 milyar TL artarak
36,5 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde Hazine
yardımlarının yaklaşık %90’ını sağlık, emeklilik ve sosyal
yardım giderleri oluşturdu.
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Faiz giderlerinde hızlı artış…
Geçtiğimiz yılın ikinci yarısından itibaren faiz oranlarında
izlenen aşağı yönlü harekete rağmen borçlanma ihtiyacının
artmasının etkisiyle faiz giderleri Nisan’da geçtiğimiz yılın aynı
dönemine kıyasla %235 artarak 17 milyar TL oldu. Bu tutarın
%80’i iç borç faiz ödemelerinden, %16’sı dış borç faiz
ödemelerinden oluştu.
Beklentiler…
Salgın nedeniyle arz ve talep koşullarındaki zayıflama
eğiliminin yanı sıra ekonomiyi desteklemek amacıyla kamu
maliyesi tarafında alınan önlemler çerçevesinde vergi
tahsilatlarının ötelenmesi vergi gelirlerinin Mart ve Nisan
aylarında zayıf bir görünüm sunmasına neden oldu. Aynı
zamanda kamu harcamalarında yaşanan hızlı artış da bütçe
dengesini olumsuz etkiledi. Bütçe görünümünün atılan
normalleşme adımlarının yanı sıra salgının etkisinin azalacağı
varsayımıyla yılın ikinci yarısında toparlanma kaydedeceğini,
ancak yılsonunda bütçe açığı hedefinin aşılacağını
öngörüyoruz.
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Nisan’da Hazine yardımları 36,5 milyar TL...
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Vergi gelirleri Nisan 2019’a kıyasla yatay seyretti.
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Nisan’da ithalde alınan katma değer, gelir ve kurumlar
vergilerine bağlı gelirler ise yıllık bazda gerileyerek vergi
gelirlerindeki zayıf performansta belirleyici oldu.
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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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