2007 Ocak Ayı

“2006 yılı bütçe performansını olumlu etkileyen bir defalık tedbirlerin 2007 yılında
aynı düzeyde gerçekleşmeyecek olması 2007 yılı bütçe performansını olumsuz
etkileyecektir.”
Nitekim, 2007 yılında bütçe açığının artmasının altında yatan temel faktörlerin başında
bütçe gelirlerinin 2006 yılına göre mutlak olarak azalarak % 9 oranında düşmesi
gelmektedir. Bu ise, geçen yıl TELEKOM nakit fazlasının bütçeye eklenmesi nedeniyle
artan vergi dışı gelirlerin bu yıl aynı veya benzer etki söz konusu olmaması nedeniyle
düşmesinden kaynaklanmıştır.
“Ertelenmiş harcamaların geçmiş dönemlere göre artıyor olması 2006 yılı bütçe
performansının olduğundan daha iyi görünmesine yol açmaktadır.”
2007 merkezi yönetim bütçe perfromansını olumsuz etkileyecek bir diğer önemli konu da
ertelenmiş harcamaların varlığıdır. Başta sağlık olmak üzere diğer cari nitelikteki
harcamalar ile sermaye giderlerinde biriken, ama 2006 yılı bütçesinde tahakkuk
ettirilmeyen faturaların varlığı 2007 yılında bütçe üzerinde önemli bir mali baskı
yaratacaktır. 2007 Ocak gerçekleşmelerinde ertelenmiş harcamaların etkisini özellikle mal
ve hizmet alımları kaleminde görmekteyiz. Mal ve hizmet kalemi bir önceki yılın aynı
ayına göre % 75,1 oranında artış göstermiştir. Bu artışın % 75’i yeşil kart harcamalarındaki
artıştan kaynaklanmıştır. Geçen yılın Ocak ayında da yeşil kart harcamalarının önceki
yıllara göre oldukça yüksek oranda arttığı dikkate alındığında (% 1.325), 2007 yılındaki
artışın ertelenmiş harcamaların birikimli etkisini göstermesi açısından önemli olduğu
düşünülmektedir.
Yeşil kart harcamaları bir önceki yılın Ocak ayına göre % 128 oranında artmıştır. Bu artışı
belirleyen temel faktör yeşil kart hastalarına sunulan sağlık hizmeti sonucunda devlet
hastanelerinin bilançosunda 2006 yılı sonu itibarıyla bekleyen ve ödenmeyen yaklaşık 1
milyar YTL tutarındaki alacağın varlığıdır. Bu alacak döner sermayelerin bilançosunda
görülürken, bütçede ise tahakkuk etmiş bir yükümlülük olarak bütçe harcamaları arasında
yer almamaktadır.
“Faiz dışı harcamalar reel olarak artmaktadır.”
2007 Ocak ayında faiz dışı harcamalar bir önceki yılın aynı dönemine göre % 22,7
oranında artmıştır. Ortalama enflasyon ve büyümenin yaklaşık % 15 olduğu bir ortamda
faiz dışı harcamaların % 23’e yakın oranda artması harcamaların artış eğiliminin artarak
devam ettiğini bize göstermektedir. Artış oranına katkı çerçevesinde baktığımızda, bu
artışın Ocak ayında esas olarak ertelenmiş harcamalardan ziyade başta personel harcamaları
ile sosyal güvenlik kurumlarına yapılan transfer olmak üzere üzere yapısal nitelik taşıyan

harcamalardan kaynaklandığı görülmektedir. Artışın % 92,1’i bu iki kalemden
kaynaklanmıştır.
Sosyal güvenlik kurumlarına yapılan transferin % 33 oranında artması kısmen bir defalık
tedbirlerin kısmen de ertelenmiş harcamaların etkisini de taşımaktadır.
“Faiz oranlarının yükselmesi özellikle 2007 yılında faiz giderlerinin önemli oranda
artmasına yol açacaktır”.
Ocak ayında harcamaların geçen yılın aynı ayına oranla % 59,3 oranında artmasındaki en
önemli pay % 210 oranındaki artışla faiz ödeneği kalemine ait bulunmaktadır. Faiz
ödemelerindeki bu artış tahmin edilebileceği gibi geçen yılın ikinci yarısından itibaren
borçlanma

maliyetlerinin

beklentilerin

oldukça

üstünde

gerçekleşmesinden

kaynaklanmaktadır.
TEPAV düzeltmeli olarak3 program tanımlı faiz dışı fazla performansına bakıldığında,
Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre fazlanın % 33 oranında azaldığı
görülmektedir. Bu ise aylık bazda faiz dışı fazla performansının hedefe göre son dört yılın
en düşük oranına düşmesine yol açmıştır. TEPAV düzeltmesi yapılmadığında program
tanımlı faiz dışı fazla performansındaki bu yıla ait düşme % 62,5’e ulaşmaktadır.
Grafik 1. Ocak Ayı Konsolide Bütçe (2004-2005) ve Merkez Yönetim Program
Tanımlı Faiz Dışı Fazla Performansı (2006-2007)
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