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Bütçe Dengesi
Eylül 2021
Merkezi yönetim bütçesi Eylül ayında 23,6 milyar TL açık verdi.
Merkezi yönetim bütçe açığı Eylül ayında bütçe gelirlerindeki olumlu
performansın etkisiyle geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %20,5
daralarak 23,6 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde yıllık
bazda %49,4 oranında artan bütçe gelirleri 117,9 milyar TL olurken,
harcamalar %30,3 oranında genişleyerek 141,5 milyar TL düzeyinde
gerçekleşti. Faiz dışı açık ise, Eylül’de yıllık bazda yaklaşık 4 milyar TL
azalışla 9,5 milyar TL oldu.
Ocak-Eylül döneminde bütçe görünümündeki iyileşme dikkat çekiyor.
Geçtiğimiz yılın ilk 3 çeyreğinde 140,6 milyar TL olan merkezi
yönetim bütçe açığı, bu yılın aynı döneminde %56,5 oranında
daralarak 61,1 milyar TL’ye geriledi. Ekonomik faaliyetteki güçlü
seyrin bütçe gelirlerini destekleyerek bütçe performansına olumlu
yansıdığı görülüyor.

Vergi Gelirleri

Eylül 2020
Eylül 2021

Yılın ilk dokuz ayında ekonomik aktivitedeki canlı seyrin vergi
gelirlerine olumlu yansıdığı gözleniyor. Ayrıca, bazı hizmetlerde
uygulanmış olan istisnaların Ekim başı itibarıyla sona ermesinin yanı
sıra artan enerji fiyatları ve kur gelişmelerinin etkisiyle motorin ve
LPG’de uygulanan ve gelirleri sınırlandıran eşel mobil sisteminde
limitlerin sonuna gelindiği değerlendiriliyor.
Bütçe harcamaları...
Eylül ayında bütçe harcamaları yıllık bazda %30,3 oranında
genişlerken, harcamalardaki artışın önemli bir kısmını cari transferler
ile personel giderlerindeki artış oluşturdu. Söz konusu kalemler
bütçe harcamalarındaki artışı sırasıyla 14 ve 5,2 puan yukarı çekti.
Ayrıca, tıbbi malzeme alımlarındaki 2,6 milyar TL’lik yükselişin
etkisiyle mal ve hizmet alımları kalemi de bütçe harcamalarını bu
ayda 4,6 puan arttırdı. Diğer taraftan, Eylül’de faiz harcamalarındaki
yıllık bazda %13’lük düşüş bütçe giderlerindeki artışı bir miktar
sınırlandırdı.
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Eylül’de vergi gelirleri hızlı arttı.
Geçtiğimiz yılın Eylül ayında salgın koşulları nedeniyle ertelenen
vergi tahsilatlarının yarattığı düşük bazın yanı sıra bu yıl ekonomik
aktivitede süregelen canlı seyrin etkisiyle Eylül ayında vergi gelirleri
bir önceki yılın aynı ayına göre olumlu bir performans sergiledi. Bu
dönemde vergi gelirlerindeki %40’lık artışa en büyük katkıyı sağlayan
ilk üç kalem sırasıyla; dahilde alınan KDV, gelir vergisi ve ithalde
alınan KDV oldu. Faizler, paylar ve cezalar kaleminde Ağustos ayında
gözlenen yükselişin Eylül’de hız kazandığı ve ilgili kalemin bütçe
gelirlerindeki yıllık artışı 11,3 puan yukarı çektiği görüldü. Diğer
taraftan, baz etkisine ve yapılan düzenlemelere bağlı olarak motorlu
taşıtlardan alınan ÖTV ile “Eşel mobil” sistemine bağlı olarak
akaryakıttan alınan ÖTV’deki düşüşler Eylül ayında bütçe
gelirlerindeki artışı 4,4 puan sınırlandırdı.
Yılın ilk dokuz ayında dahilde alınan KDV ile ithalde alınan KDV
gelirleri güçlü bir görünüm sunarken, “Eşel mobil” sisteminin
baskıladığı ÖTV gelirleri yıllık bazda %5,6 ile sınırlı oranda genişledi.

Ocak-Eylül döneminde bütçe harcamaları yıllık bazda %20,9
oranında genişlerken, söz konusu artışta cari transferler ile faiz
giderlerindeki yükselişin önemli rol oynadığı görülüyor. Ayrıca, yılın
üçüncü çeyreğinde il özel idareleri ile herhangi bir sınıflandırmaya
girmeyen kurum, işletme ve hanehalkına yapılan sermaye
transferlerindeki yükselişe bağlı olarak Ocak-Eylül döneminde yıllık
bazda %79,3 oranında genişleyen sermaye transferleri bütçe
harcamalarını artırdı.
Beklentiler...
Genel olarak bütçe gerçekleşmeleri Eylül ayı içerisinde açıklanan
Orta Vadeli Program’daki yılsonu bütçe hedeflerine kıyasla daha
olumlu bir performans sergiliyor. Söz konusu verilerin yılın
tamamında %3,5’lik bütçe açığı/GSYH hedefi aşılmaksızın merkezi
hükümete ihtiyaç halinde ekonomiyi desteklemek için yeterli bir alan
sağladığı düşünülüyor.

Merkezi Yönetim Bütçesi

(milyar TL)

Eylül
%
2020
2021 Değişim

Harcamalar
Faiz Harcamaları
Faiz Dışı Harcamalar
Gelirler
Vergi Gelirleri
Diğer Gelirler
Bütçe Dengesi
Faiz Dışı Denge

108,6
16,2
92,4
78,9
68,3
10,6
-29,7
-13,5

141,5
14,1
127,4
117,9
95,6
22,3
-23,6
-9,5

30,3
-13,0
37,9
49,4
40,0
110,3
-20,5
-29,6

Ocak-Eylül
%
2020
2021 Değişim

870,0 1.051,6
107,8
142,3
762,2
909,4
729,4
990,6
578,7
808,4
150,7
182,1
-140,6
-61,1
-32,8
81,2

20,9
31,9
19,3
35,8
39,7
20,9
-56,5
-

2021 Bütçe
OVP
Hedefi
Tahmini

1.346,1 1.506,3
179,5
179,5
1.166,6 1.326,7
1.101,1 1.276,3
922,7 1.057,9
178,4
218,4
-245,0 -230,0
-65,5
-50,5

Gerç./OVP
Tahmini (%)

69,8
79,3
68,5
77,6
76,4
83,4
26,6
-

Not: Rakamlar yuvarlamalardan ötürü toplamı vermeyebilir.
Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Datastream
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