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Bütçe Dengesi
Ocak 2022
Merkezi yönetim bütçesi Ocak ayında 30 milyar TL fazla verdi.

Faiz giderleri %35,1 azaldı.

Geçtiğimiz yılın Ocak ayında 24,2 milyar TL açık veren merkezi
yönetim bütçesi, 2022 yılının aynı ayında beklentilerin
üzerinde bir performans sergileyerek 30 milyar TL fazla verdi.
Bu dönemde bütçe dengesinin, 37,8 milyar TL açık vermiş
olan öncü gösterge niteliğindeki Hazine nakit dengesi
verisinden ayrışması dikkat çekti. Ocak ayında bütçe gelirleri
vergi gelirlerinde hızlı yükselişin desteğiyle yıllık bazda %96,4
artarak 176 milyar TL’ye ulaşırken, bütçe harcamaları aynı
dönemde %28,3 genişleyerek 146 milyar TL oldu. Ocak
2021’de 2,2 milyar TL açık veren faiz dışı denge, bu yılın aynı
ayında 44,3 milyar TL fazla verdi.

2022’nin ilk ayında faiz giderleri, TL cinsi tahvil faizi
giderlerindeki hızlı düşüşün etkisiyle yıllık bazda %35,1
oranında gerileyerek bütçe harcamalarındaki yükselişi 6,8
puan sınırlandırdı. Bu dönemde faiz dışı harcamalar ise %43,5
ile yıllık TÜFE enflasyonuna yakın düzeyde artış kaydetti. Faiz
dışı bütçe giderlerinden önemli pay alan cari transferler ile
personel giderleri Ocak 2022’de yıllık bazda sırasıyla %42,6 ve
%45,3 oranında genişleyerek bütçe harcamalarını arttıran
başlıca kalemler oldu. Küresel piyasalarda yükselen enerji
fiyatlarının bütçe harcamalarına da yansıdığı gözlendi. Küresel
enerji fiyatlarındaki yüksek seyrin etkisiyle enerji alımları yılın
ilk ayında 1,5 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Ayrıca, bu
dönemde bina kiralama giderlerinin de önemli ölçüde
yükselerek bütçe harcamalarını artırdığı görüldü.

Vergi gelirlerinde hızlı yükseliş...
2022 yılının ilk ayında vergi gelirleri, vergi ertelemelerinin
gündemde olduğu Ocak 2021’e göre %86,1 artış kaydederek
147,4 milyar TL’ye yükseldi. Bu gelişmede, enflasyon ve döviz
kurlarındaki artışların da etkisiyle dahilde ve ithalde alınan
katma değer vergilerindeki 26,3 milyar TL’lik artışın yanı sıra
düşük baz nedeniyle kurumlar vergisi kalemindeki 14 milyar
TL’lik yükseliş etkili oldu. Ocak ayında, faizler, paylar ve
cezalar kalemi de borçlanma senedi geçmiş gün faizleri ve
primli satış gelirlerindeki %708’lik (11,7 milyar TL) hızlı
yükselişin etkisiyle yaklaşık 4 katına çıkarak bütçe
görünümündeki iyileşmede önemli rol oynadı. Bu dönemde,
özellikle tütün mamulleri ile alkollü içkilerden alınan ÖTV’nin
bütçe gelirlerini desteklediği görüldü.
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Bütçe gelirlerindeki hızlı yükselişin desteğiyle bütçe
göstergeleri 2022 yılına olumlu bir başlangıç yaptı. TCMB
faaliyet gelirinin bütçeye aktarılmasına bağlı olarak gelirler
tarafındaki olumlu görünümün Şubat ayında da sürdüğü
tahmin ediliyor. Bununla birlikte, temel gıda ürünlerindeki
KDV oranının %1’e indirilmesinin önümüzdeki dönemde vergi
gelirlerini baskılaması beklenirken, salgının seyrinin yanı sıra
yükselen enerji fiyatları da bütçe harcamaları üzerindeki
yukarı yönlü risklerin devam edeceğine işaret ediyor.
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(milyar TL)

Ocak
2021
113,8
21,9
91,8
89,6
79,2
10,4
-24,2
-2,2

2022
146,0
14,2
131,7
176,0
147,4
28,6
30,0
44,3

%
Değişim
28,3
-35,1
43,5
96,4
86,1
175,3
-

2022 Bütçe
Hedefi
1.751,0
240,4
1.510,6
1.472,6
1.258,3
214,3
-278,4
-38,0

Gerç./ Bütçe
Hedefi (%)
8,3
5,9
8,7
12,0
11,7
13,3
-

Not: Rakamlar yuvarlamalardan ötürü toplamı vermeyebilir.

Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Datastream
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YASAL UYARI
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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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