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Bütçe Dengesi
Ekim 2021
Merkezi yönetim bütçesi Ekim’de 17,4 milyar TL açık verdi.

Mal ve hizmet alım giderleri yıllık bazda yaklaşık iki katına çıktı.

Ekim ayında merkezi yönetim bütçe açığı yıllık bazda %256
artarak 17,4 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Bütçe açığındaki
hızlı genişlemede pandemiye bağlı olarak faiz dışı bütçe
harcamalarında kaydedilen yükseliş etkili oldu. Ekim’de bütçe
gelirleri yıllık bazda %22,9, bütçe harcamaları %34,6 oranında
genişledi. Geçtiğimiz yılın Ekim ayında 6,9 milyar TL fazla veren
faiz dışı denge ise bu dönemde 3,1 milyar TL açık verdi.

Ekim ayında faiz harcamaları yıllık bazda %21,6 artarken, faiz dışı
harcamalar %36,3 yükseldi. Bu dönemde mal ve hizmet alım
giderleri pandemi kapsamında tıbbi malzeme ve ilaç
harcamalarının yıllık bazda 4,8 milyar TL artmasının etkisiyle hızlı
yükseldi. Faiz dışı harcamaların %37’sini oluşturan cari
transferler, hanehalkına yapılan diğer transferler ile gelirden
ayrılan paylardaki yükselişin etkisiyle yıllık bazda %14,2
genişleyerek 44 milyar TL düzeyine ulaştı. Aynı dönemde
personel giderlerindeki yıllık artış %29,5 düzeyinde
gerçekleşirken, sermaye giderleri gayrimenkul sermaye ve
üretim giderlerindeki yüksek seyrin devam etmesinin etkisiyle
yıllık bazda %64,1 genişledi.

Yılın ilk 10 ayında ekonomik aktivitedeki güçlü toparlanmanın
etkisiyle bütçe gelirleri bütçe harcamalarından daha hızlı artış
kaydetti. Gelirler yıllık bazda %34,3 oranında genişlerken,
harcamalardaki yükseliş %22,3 oldu. Böylece, geçtiğimiz yılın ilk
10 ayında 145,5 milyar TL olan bütçe açığı, bu yılın aynı
döneminde %46 azalarak 78,5 milyar TL düzeyinde gerçekleşti.
Geçtiğimiz yılın Ocak-Ekim döneminde 25,9 milyar TL açık veren
faiz dışı bütçe dengesi ise, bu yılın aynı döneminde 78 milyar TL
fazla verdi.
Kurumlar vergisi Ekim ayında hızlı yükseldi.
Vergi gelirleri Ekim’de yıllık bazda %25,5 artışla 96,1 milyar TL
oldu. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle vergi tahsilatlarının
ötelenmesinin yarattığı düşük baz etkisinin yanı sıra ekonomik
aktivitede gözlenen canlanmanın etkisiyle kurumlar vergisi
gelirleri yıllık bazda yaklaşık 27 katına çıkarak 6,2 milyar TL
düzeyinde gerçekleşti. Döviz kuru ve dış ticaret gelişmelerine
bağlı olarak ithalde alınan KDV yıllık bazda %37,4 artarken, gelir
vergisi gelirleri %34,8 yükseldi. Bu dönemde ÖTV gelirleri “eşel
mobil” sistemine bağlı olarak petrol ve doğalgaz ürünlerinden
alınan ÖTV’deki %80’lik daralmanın etkisiyle yıllık bazda %22,8
azaldı.
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Ocak-Ekim döneminde %17 artan cari transferler 7,2 puan ile
bütçe harcamalarındaki 22,3 puanlık artışa en yüksek katkıyı
yaptı. Bu dönemde sermaye transferleri (%60,9) ile borç verme
(%49,6) harcamalarındaki hızlı yıllık artışlar da dikkat çekti.
Ayrıca, faiz harcamaları da yıllık bazda %30,9 artışla 156,6 milyar
TL’ye ulaştı.
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Beklentiler…
Ekim ayında bütçe göstergeleri Orta Vadeli Program’daki yıl sonu
bütçe hedeflerine kıyasla olumlu bir görünüm sergilemeye
devam etti. Program hedefi ile yılın ilk on ayındaki bütçe açığı
arasındaki yaklaşık 150 milyar TL’lik farkın geçmiş yıllardaki
uygulamalar da dikkate alındığında yılın son iki ayında
kullanılabileceği değerlendiriliyor. Ayrıca, salgınla mücadele
kapsamındaki harcamalardaki artış ve ÖTV gelirlerindeki eşel
mobil sisteminden kaynaklı düşüşün önümüzdeki dönemde de
bütçe göstergeleri üzerinde baskı yaratması bekleniyor.

Merkezi Yönetim Bütçesi

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

Ekim
2020
2021
97,7
131,4
11,8
14,3
85,9
117,1
92,8
114,0
76,6
96,1
16,2
17,9
-4,9
-17,4
6,9
-3,1

(milyar TL)

%
Değişim
34,6
21,6
36,3
22,9
25,5
10,8
255,8
-

Ocak-Ekim
%
2020
2021 Değişim
967,7 1.183,1
22,3
119,6
156,6
30,9
848,1 1.026,5
21,0
822,2 1.104,6
34,3
655,3
904,5
38,0
166,8
200,0
19,9
-145,5
-78,5
-46,0
-25,9
78,1 -

2021 Bütçe OVP
Gerç./ Bütçe
Hedefi Tahmini
Hedefi (%)
1.346,1 1.506,6
87,9
179,5
179,5
87,2
1.166,6 1.326,7
88,0
1.101,1 1.276,3
100,3
922,7 1.057,9
98,0
178,4
218,4
112,1
-245,0 -230,0
32,0
-65,5
-50,5
-

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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