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Bütçe Dengesi
Şubat 2022
Merkezi yönetim bütçesi Şubat ayında 69,7 milyar TL fazla
verdi.
Merkezi yönetim bütçe dengesi Ocak ayında sergilediği
olumlu performansını Şubat ayında da sürdürdü. Geçtiğimiz
yılın Şubat ayında 23,2 milyar TL fazla veren merkezi yönetim
bütçesi, bu yılın aynı ayında 69,7 milyar TL ile piyasa
beklentilerinin oldukça üzerinde fazla verdi. Şubat ayında
bütçe gelirleri, vergi gelirlerindeki yükselişin yanı sıra
teşebbüs ve mülkiyet gelirlerindeki 49,6 milyar TL’lik artışın
desteğiyle yıllık bazda %126,3 artarak 270,6 milyar TL’ye
ulaştı. Bütçe harcamaları da aynı dönemde iki kattan fazla
artarak 200,8 milyar TL oldu. Şubat 2021’de 35,9 milyar TL
fazla veren faiz dışı denge, bu yılın aynı ayında 113,4 milyar TL
fazla verdi. Yılın ilk iki ayında bütçe gelirleri yıllık bazda
%113,5 artış kaydederken, harcamalar %65 yükseldi. Böylece,
Ocak-Şubat 2021 döneminde 1 milyar TL açık veren bütçe
dengesi, bu yılın aynı döneminde 99,8 milyar TL fazla verdi.
Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri hızlı yükseldi.
Şubat 2022’de vergi gelirleri yıllık bazda %83,2’lik artış ile
180,3 milyar TL seviyesine yükseldi. Vergi gelirlerindeki artışa
en fazla katkıyı yıllık bazda %123,4 artış kaydeden kurumlar
vergisi sağladı. Ayrıca, döviz kurlarındaki yükselişin de
etkisiyle yıllık bazda %132 artan ithalde alınan katma değer
vergisi de vergi gelirlerini destekledi. Geçtiğimiz yılın Şubat
ayında 1,7 milyar TL seviyesinde gerçekleşen teşebbüs ve
mülkiyet gelirleri, bu yılın aynı ayında TCMB faaliyet gelirinin
bütçeye aktarılmasının etkisiyle hızlı yükselerek 51,3 milyar
TL’ye ulaştı. Ayrıca, alınan bağışlar ve yardımlar ile özel
gelirler kaleminin altında yer alan özel gelirler kalemindeki 5,8
milyar TL’lik yükseliş bütçe gelirlerini destekledi.
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Faiz giderleri %242,3 artış kaydetti.
Şubat ayında faiz giderleri, TL cinsi tahvil faizi giderlerindeki
25 milyar TL düzeyindeki yükselişin etkisiyle yıllık bazda
%242,3 artış kaydetti. Bu dönemde faiz dışı harcamalar da
%87,9 ile yıllık TÜFE enflasyonunun üzerinde yükseldi. Faiz
dışı bütçe giderlerinin %47’sini oluşturan cari transferler ile
personel giderlerindeki yıllık artışlar Şubat 2022’de sırasıyla
%73,9 ve %51,1 düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde KİT’lere
yapılan iç borç aktarımları ile KİT görevlendirme giderleri
kapsamında yapılan aktarımlar bütçe harcamalarını önemli
ölçüde artırdı. Söz konusu kaynak aktarımında doğal gaz
fiyatlarındaki artış nedeniyle BOTAŞ’a yapılan toplam 18
milyar TL’lik (14,7 milyar TL borç verme, 3,3 milyar TL
görevlendirme gideri) ödeme öne çıktı. Küresel piyasalarda
yükselen enerji fiyatları Şubat ayında elektrik alımlarının da
yıllık bazda yaklaşık 4 katına yükselmesine neden oldu.
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Beklentiler…
Merkezi yönetim bütçesindeki olumlu performans TCMB
faaliyet gelirinin bütçeye aktarılmasının ve vergi gelirlerindeki
hızlı artışın desteğiyle Şubat ayında da devam etti. Bununla
birlikte, Şubat ayında gıda ürünlerinin ardından Mart ayı
başında elektrikte de KDV oranının indirilmesinin önümüzdeki
dönemde gelirler tarafındaki artışı bir miktar sınırlandırması
bekleniyor. Ayrıca, son dönemde döviz kurlarındaki yükselişin
Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ürününde vadelerin
dolmasıyla birlikte bütçe harcamaları üzerinde baskı
oluşturabileceği düşünülüyor.

İthalde
Alınan KDV

Merkezi Yönetim Bütçesi

(milyar TL)
Şubat
%
Ocak-Şubat
% 2022 Bütçe Gerç./ Bütçe
2021
2022 Değişim
2021
2022 Değişim
Hedefi Hedefi (%)
Harcamalar
96,4
200,8
108,3
210,2
346,8
65,0
19,8
1.751,0
Faiz Harcamaları
12,8
43,7
242,3
34,7
57,9
66,9
240,4
24,1
Faiz Dışı Harcamalar
83,7
157,1
87,9
175,5
288,9
64,6
1.510,6
19,1
Gelirler
119,6
270,6
126,3
209,2
446,6
113,5
1.472,6
30,3
Vergi Gelirleri
98,4
180,3
83,2
177,7
327,7
84,5
1.258,3
26,0
Diğer Gelirler
21,1
90,2
326,8
31,5
118,8
276,9
214,3
55,4
Bütçe Dengesi
23,2
69,7
201,0
-1,0
99,8
-278,4
Faiz Dışı Denge
35,9
113,4
215,7
33,7
157,7
367,7
-38,0
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
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