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MALİ AÇIK NASIL ÖLÇÜLÜR* 
Çeviren: Hüseyin ŞEN** 

Maliye politikasının en önemli amacı, kamu ve özel kesimin kaynak kullanımlarını dengelemek, 

böylece enflasyon ve ödemeler dengesi baskılarına fırsat vermemektir. Bu nedenle kamu 

seçiminin net kaynak kullanımının, yani mali açığın, doğru olarak ölçülmesi makro-ekonomik 

yönetim için önemli bir ön koşudur. Ancak, mali açığın kesin ve kusursuz olarak ölçümü diye bir 

şey yoktur. Bilakis, her bir avantaj ve dezavantajlara sahip farklı ölçüm yöntemleri vardır. Bazen 

bu ölçüm yöntemlerinin her biri, çok spesifik etkinlikleri birbirinden ayırarak önemli bir işlevi 

yerine getirmektedir. Bu nedenle, ülkeler arasında anlamlı karşılaştırmalar yapabilmek veya maliye 

politikasıyla ilgili faydalı genel sonuçlar elde etmek için, bütün  alternatif mali açık ölçüm 

yöntemleri açıklamakta ve her  bir yöntemin en uygun bir şekilde ne zaman kullanabileceğinin 

mukayesesini yapmaya çalışmaktadır.  

 

Mali açık üç ölçü kullanılarak değerlendirilebilir:(1) kamu kesimi kapsamı içinde ölçülen açığın 

çeşidi;(2) kamu kesiminin kapsamı veya büyüklüğü ile kompozisyonu; ve (3) uygun zamanı ufku. 

Mali açığın standart tanımı, geleneksel açık olarak ifade edilmektedir. Geleneksel açık, borçlardaki 

değişmeler dahil edilmeksizin toplam giderlerle gelirler arasındaki farkı ölçer. Geleneksel açık net 

nakit bazında ölçüldüğünde, ‘kamu kesimi net borçlanma gereği’ne karşılık gelir. Kamu kesimi net 

borçlanma gereği, genel olarak, denk bütçelerin gerekliliğini vurgulayan kanunlardaki açık ölçüm 

yönetiminden daha kısıtlayıcıdır ve olağan kamu  geliri olarak devlet tahvillerinin satışını içine 

alarak tipik bir biçimde bütçeyi dengelemektedir (örneğin, kamu harcama ve gelirlerinin sunuluş 

şekli, açığı belirleyen kalemleri açığı belirleyen kalemleri açığı finanse eden kalemlerden ayırt 

etmektedir).  

 

365 gün boyunca nakdi ödemenin yapıldığı kamu harcamaları ile fiili olarak elde edilen nakdi 

kamu gelirlerine dayanan tam nakit açığı bileşiminden daha az sıklıkla kullanılır. Örneğin, vadesi 

gelen faiz ödemeleri genellikle gider sayılır; buna karşın kamu gelirleri ise tahsil edildiğinde 

değerlendirilir. Tam tahakkuk açığı, kamu kesimi muamelelerinin bilfiil vuku bulup bulmadığını 

dikkate almaksızın mali yıl içinde devletin kullanması gereken gerçek net kaynakları elde etmeye 

çalışır (örneğin, kamu kesimi taahhütleri). Tamamen bir tahakkuk açığı kalemi olan sabit sermaye 

amortismanı uygulaması, nakit açığı ile tahakkuk açığı ile en önemli ayrımdır. Nakit açığı ile  
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tahakkuk açığı arasındaki fark, normal muhasebe dönemini aşan nakdi ödemelerdeki gecikmeleri 

de içermektedir. Söz konusu gecikmeler, gecikmiş ödeme yükümlülüklerine yol açmakta ve bada 

mali açığın toplam mali üzerinde yaptığı etkinin ölçülmesinde sorun olabilmektedir. Gecikmiş 

ödeme yükümlülükleri, aynı çelişkili etkiyi üreticiler üzerine konan ölçülmemiş bir vergi olarak 

ekonomi üzerinden de gösterebilmektir.            

 
I. Özel Açık Ölçüm Yöntemleri: 
 
İstatistiksel yayınlarda veya basında yer alan açık,yukarıda müzakere edilen geleneksel açığın 

versiyonlarından bir tanesidir. Bununla beraber, aşağıda tanımlandığı gibi, devlet faaliyetlerinin 

ekonominin spesifik görünümü üzerindeki etkisinin ölçülebilmesi için alternatif açık ölçüm 

yöntemleri geliştirmiştir.  

Mali açık nasıl 
ölçülür

Ölçülen kamu
 kesimi açığı

Kamu kesimine 
dahil edilen
nedir?

Açık hangi
dönem üzerinden
hesaplanmıştır?

Geleneksel açık

Bilanço ölçümleri
(akış açıklarına karşı)
Şüpheli alacakları içeren 
karşılıklar

Özel açık ölçümleri

Nakte karşı tahakkuk
Borç itfası
Devlet kredisi

Cari işlemlere karşı
sermaye işlemleri
Yurt içi etkiye karşı yurt dışı 
etki
Geçici etkiye karşı sürekli 
etkiler
Cari duruma karşı geçmiş:
birincil açık
Enflasyon: işlemsel açık

Genel kamu kesimi açığı

Kamu kesiminin finansal
olmayan açığı

Kamu kesiminin
finansal ve finansal 
olmayan açığı

Merkez bankası mali işlemleri

Diğer finansal mali işlemler

Finansal varlıkların 
değerlendirilmesi
Reel
varlıkların 
değerlendirilmesi

Sosyal güvenlik 
Devlet teminatları

Şekil 1: Mali açığın ölçümü ve kontrolü
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‘Cari açık’,yatırım harcamaları ile sermaye gelirleri dahil edilmeden hesaplanan geleneksel açıktır 

(örneğin, aktif satışları). Bu ölçüm şekli, kamu tasarruflarını teşhis etmeye çalışır. Fakat yatırım 

harcamaları ile cari harcamalar arasındaki ayırım bazen birbirine karıştırıldığından bu ölçüm 

yönetimi eleştirilmektedir.  

      

‘Yurtiçi açık’, sadece geleneksel açığın iç ekonomideki muamelelerden doğan   unsurlarını dikkate 

almakta:doğrudan ödemeler dengesini etkileyen unsurlarını ise açık ölçümüne dahil etmemektedir. 

Bu ölçüm türü, kamu kesiminin yerel ekonomi üzerindeki doğrudan genişletici etkisini teşhis 

etmeye çalışır. Örneğin, dış ödenekler yada petrol ihracından sağlanan gelirle (ki bu, diğer yurtiçi 

massetme imkanlarını ortadan kaldırmamaktadır) finanse edilen yurtiçi mallara yapılan kamu 

harcamaları yurtiçi açığı doğurur ve söz konusu harcamalar yurtiçi vergilerle karşılanmışsa yurtiçi 

bütçe dengesizliği yaratmaksızın toplam talebi daha fazla arttırır. Yurtiçi ve yurtdışı açıkların ayrı 

ayrı olarak hesaplanması özellikle kamu kesiminin ithalat ve dış borç servisi zorunluluklarının 

büyüklüğüne bağlı olan devalüasyonun sonuçlarının değerlendirilmesiyle doğrudan ilgilidir.  

        

Bütçe açığı toplam talebi etkilerken, tersi de doğrudur; yani toplam talep de bütçe açığını 

etkilemektedir. ‘Tam istihdam açığı ve konjonktürel açık’ hesaplamaları, kamu gelirlerindeki 

değişmeler ve üretimdeki dönemsel dalgalanmalarla bağlantılı harcamalar ile ihtiyari politika 

kararlarını yansıtan değişmeler arasındaki farkları ayırt etmeye çalışır. Bu açıklar, geniş ölçüde fiili 

üretimden çok, potansiyel üretim (tam istihdam açığı olduğu takdirde ) veya trend üretimi 

(konjonktürel açıklar) kullanılarak yeniden hesaplanan geleneksel açığa tekabül etmektedir. Fakat, 

bu ölçüm yöntemlerin kullanılabilirliği, potansiyel ve trend üretimi teşhis etmedeki güçlükler ve 

bunların her ikisinin de gözlemlenemez değişkenler olması nedeniyle sınırlıdır.  

 

Devlet borçlarıyla ilgili faiz ödemelerini, önceki yıllara ilişkin mali açıkların büyüklüğü 

belirlemektedir. Dolayısıyla, bütçe açığı göstergelerinde faiz ödemelerinin hesaba katılması 

iktidardaki hükümetin politikalarının ekonomi üzerindeki etkilerinin doğrudan belirlenmesine 

imkan vermez. Bu sebeple, birincil açık’(örneğin faiz ödemelerinin geleneksel açık ölçümüne dahil 

edilmesi), özellikle borç batağındaki ülkelerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunlarla beraber, 

bazı hak kazanımları(işsizlik yardımı gibi) ve kamu kesimi ücret ödemeleri büyük ölçüde önceden 

belirlenebileceğinden, ölçüm; devlet tedbirlerinin alanını tam olarak belirleyemez. 

 

Enflasyon yüksek olduğunda ve nominal faiz oranları da enflasyona göre değiştiğinde, faiz 

ödemelerinin büyük bir kısmı devlet borçlarının itfasını göstermektedir. Çünkü bu ödemeler tahvil 
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sahiplerinin finansal varlıklarının reel değerindeki aşınmayı telafi etmektedir. Geleneksel açık 

kavramı, devlet borçlarının sürdürülebilirlik düzeyi değişmedikçe, itfanın otomatik olarak 

gerçekleşecek olması ve bu yüzden de yeni bir harcama kalemi oluşturmayacağına ilişkin 

tartışmada,  amortismanın bütçenin alt kısmında gösterilmesini sağlar. Dolayısıyla, enflasyonun 

yüksek olduğu ülkelerde enflasyona bağlı olarak zımni bir biçimde gerçekleşen itfanın mali açığın 

gerçekte olduğundan daha yüksek tahmin edilmesine sebebiyet vermemesi için bazen mali açık 

hesaplamalarına dahil edilmemektedir. Borç verenleri fiili enflasyona karşı tazmin eden borç 

servisi kısmının geleneksel açıktan çıkarılmasıyla bulunan işlemsel açık, mali dengesizliğin tahmin 

edilmesinde daha uygun bir ölçüm yöntemi olabilir. Bununla birlikte, bu ölçüm yöntemi ile ilgili 

bir sorun faiz ödemelerinin enflasyona göre otomatik olarak değişmesinin garanti edilmemesidir. 

Çünkü devlet borçlarının sürdürülebilir düzeyi, bir ülkenin imkan ve istikrar çabalarından 

bağımsız değildir. 

 

II. Kamu Kesiminin Kompozisyonu: 
 

Mali açığın etkisinin ölçümüne ilişkin kamu kesimi faaliyetleri bazen devlet dışı (devlete ait 

olmayan) teşkilatlar tarafından gerçekleştirilir. Dolayısıyla, merkezi idare eyalet ve mahalli 

idarelerinin açıklarını kapsayan ‘Genel Kamu Açığı’, çoğu kez kamu teşebbüslerinin finansal 

olmayan faaliyetleri (Kamu kesimi finansal olmayan açığını yaratan faaliyetler) ile kamu finansal 

kesiminin yarı-mali faaliyetlerini kapsayacak biçimde genişletilmek zorundadır.  

 

Kamu teşebbüslerinin faaliyetlerinin bir dereceye kadar elde edilen kar yönlendirirken, bu 

kuruluşların ürettikleri malların fiyatları ve bazen de satışları çoğunlukla hükümet politikası 

doğrultusunda belirlenmektedir. Böylece, hükümet politikaları kamu teşebbüsleri üzerinde mali 

bir etkiye sahip olabilmektedir. Hükümet politikalarının kamu teşebbüsleri üzerindeki etkisinin 

belirlenebilmesi için bu kuruluşlarla ilgili iki konu incelenmelidir: Birincisi, kamu kesiminin ihtiva 

ettiği teşebbüslerin belirlenmesi, ikincisi ise, bu teşebbüslerin faaliyetlerinin mali sonuçlarının 

ölçülmesidir. Teşebbüslerin kamuya ait olup olmadığının sınıflandırılmasında, mülkiyet unsuru tek 

başına yeterli bir ölçü değildir: Hem bu firmaların davranışı (bu teşebbüslerin piyasadaki 

değişmelere karşı tepkisi), hem de bu teşebbüslerin yumuşak bir bütçe kısıtlaması yoluyla kamu 

finansmanı üzerinde yapmış olduğu etki önemlidir. Teşebbüslerin kamuya ait olduğu belirtilmiş 

ise, bu teşebbüslerin mali etkileri bunların özel teşebbüslerin işlemleriyle karşılaştırılabileceği satış 

ve harcamalarından değil; sadece bu teşebbüslerin fiyatlarına ilave edilen zımni vergi ve 

sübvansiyon ile kar ve karlarındaki politik unsurların (vergi ve sübvansiyon) soyutlanması yerine, 
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bu teşebbüslerin işlemsel dengesi devletin genel mali dengesine ilave edilebilir (Kamu teşebbüs 

kesimi tarafından yapılan yatırımlarla birlikte). Çünkü, bunun genellikle kamunun politik 

kararlarından ileri geldiği düşünülmektedir. 

 

Çoğu ülkede, önemli yarı-mali faaliyetler kamuya ait finansal kuruluşlar tarafından 

gerçekleştirilmektedir.Bu kuruluşlar, merkez bankasını ve kamunun sahip olduğu diğer finansal 

aracı kurumları kapsamaktadır. Yarı-mali faaliyetler, belli sübvansiyonların yöntemini, çoklu döviz 

kuru rejiminin sürdürülmesini,borç servisini,transferleri, tercihli kredileri,zor durumdaki 

endüstrileri parasal açıdan desteklemeyi, vb içermektedir. Bunların tamamı kamu kaynak üzerinde 

bir yük olabilmektedir. Bu nedenle, kamu kesimi kapsamlı olarak ölçümünde hesaplamalara dahil 

edilmelidirler. Fakat, uygulamada parasal faaliyetleri yarı-mali faaliyetlerden ayıt etmek zordur. 

 

Merkez bankası kar ettiğinde ve bu karın tamamının devlete transfer edilmesi halinde, ve bütün 

yarı-mali faaliyetler kar ve zarar hesaplarında gösterildiğinde merkez bankasının yarı-mali  işlemleri 

otomatik olarak doğru bir biçimde mali dengeye dahil edilir. Bununla beraber, merkez bankası 

zarar ettiğinde (çünkü bu zararlar bütçeden yapılan transferlere kapatılmaktadır) ve yarı-mali 

faaliyetler sadece merkez bankası faaliyetler varlıklarının kompozisyonunu etkilediğinde (örneğin, 

devletin amaçlarını gerçekleştirmesi için kredi verme) mali açıklarda ayarlama yapılması zorunlu 

hale gelmektedir. 

 

Diğer kamusal finans kurumlar da, bir taraftan piyasa sekmenleri üzerindeki zımni tekelden fayda 

sağlarken, diğer taraftan  da devlet garantileri gibi özel koşulara tabii olarak sermaye piyasasında 

faaliyet gösterebilirler.Bu kurumların varlıklarının büyük bir kısmı tercihli kredi durumunda 

olabilir ve bu nedenle bütçeye ilişkin kredi verme programlarına benzemektedirler. Dolayısıyla, 

devlet kredisi gibi, kamu bankalarının sağladığı kredilerin tamamının da mali açığa ilave edilmesi 

gerektiğini iddia edebilir. Fakat, uygulama da böyle bir yöntem mali açığı şişirecektir. Çünkü bu 

kredilerin finansmanının büyük bir kısmı kamu kesiminin diğer bilimlerinden sağlanmaktadır. Bu 

nedenle, çift saymayı önlemek için kamu bankaların sadece doğrudan yurtiçi sermaye piyasasından 

ya da yurtdışından temin ettiği kredilerin devlet kredisi olarak ele alınması gerekir.  

 

III. Zaman boyutu:   
 

Buruya kadar tartışılan mali açık ölçüm yöntemleri, yıllık açıkları hesaplamak için kullanılmaktadır. 

Fakat, son zamanlarda dünya ekonomisinde meydana gelen değişmeler iktisatçılara,yıllık açıkların 



 6 

yapay olarak yıl sonunda sona ermesi şeklinde bir uygulamayı ve  devletin ödeme gücünün 

göstergesi olarak yıllık açıkların güvenilirliği de dahil olmak üzere, yıllık açığının uygunluğunun 

sorgulanmasını imkanını sağladı. Borç krizin ortaya çıkması, devletin uzun dönemde borçlarını 

ödeyebilme konusunu gündeme getirmiştir. Ayrıca, özelleştirme programları,dikkatin cari 

harcamaların mülkiyet satışları yoluyla finanse edilmesinin sonuçları üzerinde toplanmasını 

sağlamıştır.Aynı zamanda, döviz kurları ve yurtiçi fiyatlarda meydana gelebilecek büyük 

dalgalanmalar da kamu kesiminin finansal pozisyonunun fiyat ve değerleme yöntemlerindeki 

değişikler tarafından etkilenebileceğini ortaya koymuştur. 

 

Bu durumda, yıllık açıkların üç önemli eksiği olduğu görülmektedir. Birincisi, geleneksel yıllık açık 

ölçüm yöntemleri, çoğunlukla gelir olarak özleştirmeden ve diğer varlıklardan (elçilik binası ve 

hava taşıtları gibi) sağlanan gelirleri kapsamaktadır. Bu satışlar hazır nakit sağladığından, yıllık mali 

açık: satılan bu varlıkların yenileme maliyeti yüzünden kamu kesiminin gerçekte mali açıdan daha 

da kötüleşen durumunu göstermez. Üstelik, küçültülmüş mali açık hükümet politikaların 

sürdürebilirliğini de abartmaktadır. İkinci, yıllık mali denge hem sosyal sigorta primleri gibi 

gelecekteki harcamalar tarafından dengelenecek gelirleri,hem de borçların ödenmesi aşamasındaki 

harcamaları veya geçmiş mali yıllarda yapılan hak edişleri içermektedir. Gelecekte büyük miktarda 

toptan ödemelere yol açma olasına rağmen, devlet teminatları da yıllık dengede görülmemektedir. 

Üçüncüsü, kamu kesimi ödeme gücünün kesin bir biçimde enflasyon, devalüasyon, ticaret 

hadlerindeki veya nispi fiyatlardaki değişmeler, devletin alacakları ve borçlarıyla ilgili reel sermaye 

kazanç ya da kayıpları tarafından etkilenecek olmasına karşın, geleneksel açık devlet varlıklarının 

değerindeki değişmeleri ve borçlarında meydana gelecek değişmeleri yansıtmamaktadır. 

 

Yeni mali açık analizleri, yukarıda sıralanan eksikliklerin neden olduğu; karar acılara verilen 

bilgilerdeki ön yargıları değerlendirmeye çalışma ve ödeme gücünün tanımlanmasında devletin 

bütçe kısıtlamasını dikkate alan ölçümlerin geliştirilmesi gibi konular üzerinde 

yoğunlaşmıştır.Sürdürülebilirliğin doğru olarak değerlendirilmesi için yıllık mali açığın devlet öz 

sermayesindeki değişmenin ölçümü ile (örneğin,yıldan yıla devletin bilançosundaki değişme) 

ikame edilmesi konusunda,en azından, akademisyenler arasında bir fikir birliği vardır. Devletin 

geçici bilançoları bir araya getirilmiş ve böylece, özellikle, kesimler arası açık ölçümleri konusunda 

bazı çok önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Bununla beraber, net açış açığından stok tabanlı açık 

ölçümüne uzanan her girişim, analitiksel eleştiriyle karşı karşıya kalmaktadır. Üstelik, bunların 

hesaplanması da çok zor olmaktadır.  
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Birincisi, devletin finansal varlıklarının ve borçlarının enflasyondan kaynaklanan reel değerindeki 

aşınmalara karşı yeniden değerlendirilmesi ve bunların nominal değerinden ziyade piyasa değerini 

yansıtması konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Fakat, devlet borcu uygulamada daima nominal 

değeri üzerinden ödendiğinden, devlet borcunun piyasa değerinin belirlenmesine ilişkin 

düzenlemelere şüpheyle bakılmaktadır. İkincisi, arazi ve mineral hakları gibi devletin reel 

varlıklarının tahmini değerlerinin belirlenmesine ve ekonomik amortisman projelerinin 

uygulanması yoluyla devletin net yatırımlar hesaplamaya çalışılmaktadır. Reel varlıkların değerinin 

belirlenmesi zordur, çünkü bu varlıkların fiyatları cari fiyatlardan farklıdır. Üçüncüsü, sosyal 

güvenlik programlarının maliyeti ve borç teminatları gibi meydana gelmesi olası olan bir talep ya 

da alacak hakkının devlet bütçesi üzerindeki potansiyel etkisi,programlarının beklenen cari 

değerlerinin saptanması yoluyla tahmin edilebilir. O halde, bu programların cari değeri devlet 

varlığın ya da borcunun değerini gösterecektir. Fakat, böyle bir aktüeryal hesaplama, olasılıkların 

tahminine bağlı olmaktadır ki; bu geniş ölçüde tartışmalı olabilir. Üstelik, aktüeryal sigorta 

değerlendirilmeli kamu kesiminde diğer kesimlere göre daha zordur, çünkü devlet sigorta primini 

değiştirme olasılığı daha düşüktür ve belirgin olarak risk birikimini dengelemek için uygun 

rezervleri teşkil etmemektedir. 

 

Bu düzenlemeler maliye politikasının etkisinin değerlendirilmesindeki bir takım ciddi sorunları 

giderirken, kamu kesimini açığın net değeri fikri işlerlik kazanmadan önce,ölçüme ilişkin pek çok 

soru cevapsız kalmaktadır. Teorisyenlerce de vurgulanması gereken bir nokta, genel olarak 

yukarıda sıralanan konular için kabul edilebilir çözümlere ulaşılsa bile, devletin vergi koyma gücü 

yüzünden devlet bilançosunun ölçümünün belirsiz olmasıdır. Devlet özel kesiminin bütün net 

varlıklarını vergilendirebileceğinden, kamu kesiminin net varlıklarındaki değişme olarak 

tanımlanan bir açık asla başarılı bir şekilde ölçülemez. Bu nedenle, yıllık açık ölçümlerinin 

değiştirilmesi olası değildir; fakat, sadece devletin ödeme gücünün önemli bir politika sorunu 

olarak görüldüğü ekstra durumlar söz konusu olabilir. 


