TEPAV

Sa¤l›¤›n faturas›
e¤itime kesildi
TEPAV, kompozisyonu bozuk ve maliyetli sa¤l›k
harcamalar›n›n, aktar›lan büyük kayna¤a ra¤men
SGK’n›n bütçesini altüst etti¤ini aç›klad›. Sa¤l›k
harcamalar›ndaki bu “sa¤l›ks›zl›¤›n” faturas› ise
e¤itim harcamalar›na kesildi. Sosyal harcamalar
içinde sa¤l›k harcamalar›n›n pay› artarken e¤itim
harcamalar›n›n pay›nda belirgin bir düﬂme oldu.

düﬂme, harcamalardaki yüzde 17 oran›ndaki art›ﬂla
birlikte, kurum bütçe dengesinin yüzde 186 oran›nda
bozulmas›na yol açm›ﬂt›r. Haziran sonu itibar›yla
prim gelirlerindeki yavaﬂlamaya karﬂ›n giderlerin sa¤l›k kaynakl› olarak artmas› SGK’n›n yap›sal nitelikli bir
problemle karﬂ› karﬂ›ya kald›¤›n› bize göstermektedir.
SGK’n›n harcamalar› içinde dönemsel olarak öne
ç›kan unsur, ilaç harcamalar›n›n haziran sonunda yüzde 20,2 oran›nda artmas›d›r. Tedavi harcamalar›n›n
yüzde 9’lar düzeyinde art›yor olmas› toplam sa¤l›k
harcamalar›ndaki art›ﬂ› yüzde 13’ler düzeyinde tutmuﬂtur. Bununla birlikte, tahakkuk etmeyen ve ertelenen tedavi giderlerinin 2 milyar TL’yi aﬂt›¤› dikkate
al›nd›¤›nda, asl›nda sa¤l›k harcamalar›n›n aç›klanan›n
çok üzerinde oldu¤unu söylemek yan›lt›c› olmayacakt›r.”
TEPAV’›n 2008 Eylül Ay› Mali ‹zleme Raporu’nda, kompozisyonu bozuk ve maliyetli sa¤l›k harcamalar›n›n artmaya devam etmesi durumunda kamu
sa¤l›k sisteminin finansman aç›s›ndan ciddi bir darbo¤aza girece¤i uyar›s› yap›lm›ﬂt›.

MAL‹YET E⁄‹T‹ME ÖDET‹L‹YOR

T

ürkiye Ekonomi Politikalar› Araﬂt›rma Vakf› (TEPAV), sa¤l›k reformunun maliyetinin e¤itime yüklendi¤ini ortaya koydu. TEPAV ‹stikrar Enstitüsü taraf›ndan haz›rlanan Mali ‹zleme Raporu 2009 May›s-Haziran Aylar› Bütçe Sonuçlar› aç›kland›. Raporda ayr›ca “Sosyal Güvenlik Kurumu’nun H›zla Bozulan Mali Dengesi ve Sa¤l›k
Harcamalar›ndaki Reel Art›ﬂ” ile “Otomatik Dengeleyiciler ve Türkiye Uygulamas› / Maliye Politikas›n›n ‹kilemi” baﬂl›kl› bölümler de yer ald›.

SGK BÜTÇE DENGES‹ YÜZDE 186 ORANINDA BOZULDU
TEPAV Raporu’nda y›l›n ilk alt› ay› sonunda faiz d›ﬂ› bütçe harcamalar›n›n yaklaﬂ›k yüzde 50’sinin cari transferlerle sermaye transferlerine gitti¤ine dikkat çekilerek, “Sadece Sosyal
Güvenlik Kurumu’na (SGK) yap›lan transferlerin faiz d›ﬂ› harcamalar içindeki pay› yüzde 26
olmuﬂtur. Geçen y›l›n ayn› döneminde bu oran›n yüzde 22 oldu¤u dikkate al›nd›¤›nda, sosyal güvenlik sistemindeki sorunlar›n merkezi yönetim bütçesi üzerinde ne düzeyde bir mali
bask› yaratt›¤› daha iyi anlaﬂ›lmaktad›r” denildi. Rapora ﬂöyle devam edildi:
“SGK dengesine bak›ld›¤›nda haziran ay›nda gelirlerde yaﬂanan yüzde 8,9 oran›ndaki
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Kamu sosyal harcamalar›n›n GSYH’ya oran›n›n
1999-2008 aras›nda yüzde 30 civar›nda art›ﬂ gösterdi¤i ifade edilen raporda, art›ﬂ›n e¤itim, sa¤l›k ve sosyal güvenlik ve koruma harcamalar›nda farkl› oranlarda oldu¤una dikkat çekildi. Raporda ﬂu ifadelere yer
verildi: “E¤itim harcamalar› azal›rken sa¤l›k ve sosyal
güvenlik ile koruma harcamalar› bu dönemde artm›ﬂt›r. Sa¤l›k harcamalar›nda yüzde 50’yi aﬂan art›ﬂ bu
dönemde öne ç›kan bir geliﬂme olmuﬂtur. Sosyal harcamalar›n kendi içinde da¤›l›m›na bakt›¤›m›zda, belirgin bir ﬂekilde e¤itim harcamalar›n›n ald›¤› pay düﬂerken (yüzde 30’dan yüzde 22’ye), sa¤l›k harcamalar›
ile sosyal güvenlik ile sosyal koruma harcamalar›n›n
pay›n›n ise artt›¤› görülmektedir. ‹stikrar program›n›n
uyguland›¤› bu dönemde sosyal harcamalar içinde
e¤itim harcamalar› program›n maliyetini yüklenmiﬂ
görünmektedir.”

TÜRK‹YE’N‹N B‹R MAL‹YE POL‹T‹KASI YOK
TEPAV Raporu’nda bütçe aç›¤›n›n y›l›n ilk yar›s›nda 23,2 milyar TL olarak gerçekleﬂti¤i ve 1,9 milyar TL fazla veren önceki y›l›n ayn› dönemine göre
çok ciddi bir art›ﬂ gösterdi¤i hat›rlat›ld›. “Vergi gelirleri ekonomik daralmadan etkilenirken, harcamalarda
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buna paralel bir azal›ﬂ gözlenmemekte; tersine, art›ﬂ
e¤ilimi dikkati çekmektedir” denilen de¤erlendirme
özetle ﬂöyle:
“‹lk bak›ﬂta bu bulgulardan hareketle kamu otoritesinin bilinçli bir maliye politikas› uygulayarak bütçe aç›¤›n› art›rmak sureti ile durgunlukla mücadele etti¤i ﬂeklinde bir sonuç ç›karmak mümkün görülebilir.
Ancak belli sektörlere geçici olarak getirilen vergi indirimleri hariç olmak üzere gelir kanad›nda hükümet
taraf›ndan yap›lan bilinçli bir düzenleme olmad›¤› gibi, harcama art›ﬂlar› da kamu otoritesinin bilinçli harcamalar›ndan çok esnekli¤i olmayan harcamalardan
kaynakl›, otomatik (yasal olarak yap›lmak zorunda
olan) olarak meydana gelen art›ﬂlar olarak göze çarpmaktad›r. Raporumuzun yay›na haz›rland›¤› dönemde Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Program›n yasal süreleri oldukça aﬂ›lm›ﬂ olmas›na ra¤men
aç›klanmam›ﬂ olmas›, hükümetin ne tür bir maliye politikas› uygulayaca¤› konusunda bir ikilem içinde bulundu¤una iﬂaret etmektedir.”

SORUNLARIN A⁄IRLAﬁTI⁄I B‹R DÖNEME
G‹R‹L‹YOR
TEPAV Raporu'nda bütçe aç›¤›n›n y›l›n ilk yar›s›nda 23,2 milyar TL olarak gerçekleﬂti¤i ve 1,9 milyar TL fazla veren önceki y›l›n ayn› dönemine göre
çok ciddi bir art›ﬂ gösterdi¤i hat›rlat›ld›. "Vergi gelirleri ekonomik daralmadan etkilenirken harcamalarda
buna paralel bir azal›ﬂ gözlenmemekte; tersine, art›ﬂ
e¤ilimi dikkati çekmektedir" denilen raporda, ﬂu uyar›lara yer verildi: "Alt› ayl›k bütçe uygulama sonuçlar›,
durgunlu¤a karﬂ› iradi bir maliye politikas›n›n bulunmad›¤›, maliye politikas› uygulamas›nda ikilem yaﬂand›¤›, bütçe haz›rl›k süreci ve politika belgelerinin haz›rlan›p harcamac› kuruluﬂlara yön gösterilmekte gecikildi¤i, dolay›s›yla sektörel politika önceliklerinin yaﬂama geçirilemedi¤i bir ortamda y›l›n geri kalan bölümünde aç›¤›n daha da artt›¤› ve sorunlar›n biraz daha
a¤›rlaﬂt›¤› bir döneme girildi¤ine iﬂaret etmektedir."

SGK Sa¤l›k Giderlerinin Toplam
Prim Gelirine Oran› (%) ve Sa¤l›k
Harcamalar› (milyon TL) (2008-2009, Ocak-Haziran)

Kaynak: SGK Mali ‹statistikler Bülteni (A¤ustos 2009) ve
TEPAV hesaplamalar›

Ocak-Haziran Dönemindeki SGK’ya
Kay›tl› ‹stihdam Düzeyindeki De¤iﬂme
Hizmet Akdi*
Ba¤›ms›z Çal›ﬂanlar
Kamu Çal›ﬂanlar›
Toplam

2008

2009

9.703.722
3.103.104
2.444.380
15.251.206

8.674.726
3.117.111
2.271.485
14.063.322

Kaynak: SGK Mali ‹statistikler Bülteni (A¤ustos 2009)

De¤iﬂimi (%)
-10,6
0,5
-7,1
-7,8

* May›s sonu

SGK’n›n finansman
aç›¤›n›n artma nedeni
TEPAV Raporu’nda yerel yönetimlerin borçlar›
karﬂ›l›¤›nda merkezden
aktar›lan gelirlerinden yap›lacak kesintinin may›shaziran-temmuz-a¤ustos
aylar›nda yap›lmayacak
olmas›n›n mali etkileri
üzerine ﬂu görüﬂe yer veriliyor:
25 May›s 2009’da ç›kar›lan Bakanlar Kurulu Karar› (BKK) ile “Genel Bütçe
Vergi Gelirleri Tahsilat
Toplam› Üzerinden Büyükﬂehir Belediyeleri, Belediyeler ve Bunlar›n Ba¤l› Kuruluﬂlar›na Ayr›lacak Paylardan Borçlar›na Karﬂ›
Yap›lacak Kesintilerin Oran› ve Kesintilerin Alacakl› Kurumlar Aras›nda Da¤›l›m›na ‹liﬂkin Esas ve Usuller”e geçici bir madde eklenmiﬂtir. Buna göre,
kesinti oranlar›n›n gelirlerinden ödenecek paylar için yüzde s›f›r olarak uygulanmas› hükmü getirilmiﬂtir. Bunun anlam›, belediyelerin borçlar›na karﬂ›l›k olarak genel bütçe gelirlerinden aktar›lan gelir paylar› üzerinden kesilen yüzde 25 oran›ndaki kesintinin söz konusu dört ay için s›f›r oran›nda uygulanmas›; di¤er bir ifadeyle, vergi dairesine, SGK’ya ve di¤er kamu kurumlar›na olan borçlar› için belediyelerden kesinti yap›lmamas›d›r.
Bu karar›n mali etkisine bakacak olursak; 2009 y›l› bütçe vergi geliri
tahminimiz ile borçlar›n› yeniden yap›land›ran borçlu belediyeler öngörümüz çerçevesinde yerel yönetimlere aktar›lacak ilave kaynak tutar› yaklaﬂ›k 1 milyar TL tutar›nda tahmin edilmiﬂtir. Bunun anlam›, bu tutardaki bir
alaca¤›n bütçe ve SGK hesaplar›na gelir olarak girmemesi nedeniyle bu kurumlar›n gelirlerinin bu kadar azalmas›, finansman aç›klar›n›n ise artmas›d›r.
Sonuç olarak, yürütmenin belediyelerin borçlar›n› dönemsel olarak ertelemek suretiyle bütçe ve SGK üzerinden belediyelere harcama imkân› yaratmas›, bu kurumlar›n mali dengelerinin göreli olarak bozulmas›na yol açmaktad›r. Bu ise bozulan dengelerin iyileﬂtirilmesi amac›yla vergi gelirlerinin ve
kamusal hizmetlerin fiyatlar›n›n art›r›lmas› gibi politikalar›n uygulamaya
konmas› gibi bir seçenekle merkez yönetimi karﬂ› karﬂ›ya b›rakmaktad›r.
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