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G

eride bıraktığımız 2017
yılını % 7,4 gibi rekor bir
büyüme ile tamamlayan
ülkemizde yeni yılın ilk çeyreğinden alınan veriler 2018 ekonomik
göstergelerindeki olumlu beklentileri arttırdı. Global, bölgesel
ve yerel düzeyde yaşanan önemli gelişmelerin ülkemiz siyasetini ve ekonomisini oldukça etkilediği bir dönemden geçmekteyiz.
Bu dönemde ülke ekonomisindeki gelişmeleri değerlendirmek ve
geleceğe dönük beklentiler oluşturmak her zamankinden daha
fazla zorluk içermektedir. Mevcut konjonktürde makro ekonomik göstergelerden; büyüme, işsizlik, bütçe performansı, kamu
finansmanı ve ödemeler dengesindeki gelişmeler her zaman olduğundan daha fazla öne çıkmaktadır. Bu yazımızda bütçe performansı ele alınmakta ve geçmiş
dönem analizleri ile birlikte beklentiler paylaşılmaktadır.
Ülkemiz kamu sektörünün
bütçe açısından yapılanması Şekil 1’de gösterilmektedir. Bu yapılanmaya göre merkezi yönetim
bütçesi analizleri kamu bütçesinin önemli bir bölümünü yansıtmaktadır.
Tablo 1’de merkezi yönetim
bütçesinin 2016-2017 yılı gerçekleşen, 2018 yılı bütçelenen ile
birlikte Ocak-Mart 2018 dönemine ait karşılaştırmalı veriler yer
almaktadır. Bütçe performansındaki disiplin 2016 II.yarısından
itibaren kamu kaynaklarıyla ekonomide canlılığı sağlama stratejisi kapsamında sınırlı gevşeme
dönemine girdi. 2016 yılında 29
Milyar TL açık veren bütçe dengesi 2017 yılında % 62 oranında
artarak -47,4 Milyar TL’ye ulaştı. Faiz dışı denge ise 20,9 Milyar
TL’den 9,3 Milyar TL’ye geriledi.
2018 yılında ise 2017 yılına göre
% 39 artışla 66 Milyar TL olarak
bütçelenen açıkta artış hızının
yavaşladığı görülmektedir. Faiz
dışı denge ise 2017 yılındaki tutarın 3,5 Milyar TL altında ve 5,8
Milyar TL olarak bütçelenmiştir.
Bütçe alt kalemleri incelendiğinde gelir üretmede sorun yaşamayan bütçenin gider kalemlerinde ise Cari Transferler haricinde önemli bir sıçramanın
olmadığı görülmektedir. 2017 yılında Cari Transferler kalemindeki gider tutarının 271 Milyar
TL ile önceki yıl rakamının 50
Milyar TL ve % 22 üzerinde olduğu görülmektedir. Aslında bu
gider kalemindeki hızlı artışın
2017 bütçe performansı üzerinde olumsuz etkiye neden olan tek
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unsur olduğu ortaya çıkmaktadır.
Cari Transferler kaleminde 2018
için bütçelenen tutar 299 Milyar
TL ile 2017 yılının sadece % 10
üzerindedir. Bu gider kalemindeki artışların durulması ile 2018
bütçe sonuçları üzerinde daha
olumlu beklentiler oluşmaktadır.
2018 Yılının ilk üç aylık sonuçları analiz edildiğinde, Bütçe Gelirlerinin geçen yılın aynı
dönemine göre % 16 ve Vergi Gelirlerinin ise % 20 artmış olması, bütçenin gelir üretme performansı ve ekonomide canlılığın
devam ettiğini göstermektedir.
Gider kalemlerinde ise gelirdeki artış oranlarına yakın artışlar
yaşanırken Cari Transferler kalemindeki artışların oldukça sınırlı olduğu görülmektedir. 2018
yılının ilk üç aylık sonuçları ve
mevcut konjonktürün yılın kalan
bölümünde de devam etmesi durumunda 2018 bütçe hedeﬂerine
rahatlıkla ulaşılabileceği düşünülmektedir.
Grafik 1’de yer alan bütçedeki
temel gider kalemlerinin bütçe
gelirleri içindeki seyrine bakıldığında; mal ve hizmet alımlarının
yıllar itibariyle ılımlı bir azalış
seyrinde olduğu ve bütçe gelirleri içindeki payının on yedi yılda %
14’ten % 10 a gerilediği görülmektedir. Personel giderleri ise yıllar içinde küçük dalgalanmalar
göstermekle birlikte % 30 bandında istikrar kazanmıştır. Öte
yandan cari transferler kalemindeki dalgalanmalar dikkat çekmektedir. 2001-2008 arasında %
35 civarında olan cari transferlerin bütçe gelirleri içindeki payı
2008 krizinden sonra % 43’e kadar yükselmiş ve daha sonra gerileme döneminde girmiştir. Gerileme ile birlikte oran % 38’e kadar
düşmüş iken 2016 yılından sonra
tekrar artış döneminde girilmiştir. Cari transferler kalemindeki önemli sıçramaların ekonomik
krizlerin hemen akabinde yaşanması izlenen ekonomi politikalarının doğal sonucudur. Ekonominin daralma dönemlerinde devlet
eliyle ekonomiyi canlandırma faaliyetleri cari transferler kalemi
aracılığı ile sağlanmaktadır.
Grafik 2’de yer alan analiz ise
bütçe gelirleri ile bütçe giderlerini, faiz giderleri ile vergi gelirlerini ve faiz gelirleri ile bütçe gelirlerini karşılaştırmaktadır. Uzun
vadeli analizde sadece 2017 yı-
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Grafk 3- Bütçe Denges ve GSYH

lında bütçe gelirlerinin bütçe giderlerini karşılama oranındaki
(% 95’ten % 93’e) sınırlı düşüş dışında her üç göstergede yıllar itibariyle olumlu bir gelişim izlenmektedir.
Bütçe dengesi ile GSYH ilişkisinin uzun dönemli analizinde ekonomik durgunluk dönemlerinde artan ancak daha sonraki dönemlerde azalan bir bütçe
açığı görülmektedir. 2001 yılında % -14,5’e kadar yükselen Bütçe Dengesi/GSYH oranının yıllar
itibariyle hızlı bir şekilde düşerek 2008 yılında % -1,7’ye kadar
gerilediği ancak 2009 yılında hızlı bir sıçrama ile % - 5,3 oranına
yükseldiği ve 2010 yılından itibaren de yeniden düşüşe geçtiği görülmektedir. Düşüş trendi
2016 yılına kadar devam etmiş
ve % -1,1 oranı görülmüştür. Kamu kaynakları ile ekonomiyi canlandırma politikalarının doğal
sonucu olarak açık 2017 yılında
% -1,5’e kadar yükselmiştir. Ekonominin durgunluk dönemlerini takip eden yıllarda artan Bütçe Açığı/GSYH oranı ekonomik
canlanmaya bağlı olarak vergi gelirlerinin artması ve giderlerin
normale dönmesiyle birlikte azalışa geçmektedir. Faiz Dışı Denge/GSYH oranında da benzer bir
trend izlenmektedir. Genel kabule göre % - 2 oranındaki bir Bütçe
Açığı/GSYH oranı sürdürülebilir
olarak değerlendirilmektedir.
Ay bazında 2016-2017 ve 2018
yılı bütçe kalemlerinin büyüklükleri Grafik 4-Grafik 5-Grafik 6-Grafik 7-Grafik 8-Grafik
9-Grafik 10 ve Grafik 11’de karşılaştırmalı olarak verilmektedir.
Bu grafiklerde bütçe temel kalemlerinin ilk üç aylık sonuçları 2016 ve 2017 yılının aynı dönemleri ile karşılaştırılmaktadır.
İlk üç ay sonuçları yukarıdaki değerlendirmelerimizi teyit etmektedir. Gelir artışında performans
olumlu ve gider artışları ise makul düzeylerdedir. Son iki yıl bütçe üzerinde baskıya neden olan
Cari Transferler kalemindeki
durulma yıl sonunda bu kalemde
bütçe hedeﬂerine ulaşılabileceğini göstermektedir.
Bütçe analizine bir başka bakış
açısı ise fonksiyonel ayırım analizidir. Bu başlık altında konjonktür gereği önemi artan savunma
harcamaları ve iç güvenlik harcamalarının bütçe giderleri içindeki payının gelişiminde de uzun
vadeli analizde dikkat çekici bir
artış görünmemektedir. Özetle;
bugünkü konjonktüre göre olağan dışı bir gelişme yaşanmadığı
takdirde 2018 yılında kamu maliyesi ve bütçe performansının geçen yıla göre daha olumlu performans beklenmektedir.
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