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ASRIN İŞADAMLARI DERNEĞİ 

AR-GE RAPORU 

R. NO  : 94 

R. TARİHİ  : 15.5.2020 

Gündem : Dış kaynağa erişim gereklilikleri, Bütçe performansı. 

Dış Finansman Kaynaklarına Erişimde Miktarı ve Maliyeti Belirleyen Kriterler 

Bir ülkenin dış finansman kaynaklarına erişimde miktar sınırlarını ve katlanılacak maliyetleri 

çerçeveleyen göstergeler:  

1) Guidotti – Greenspan Şartı,  

2) CDS Priminin derecesi,  

3) Kredi Derecelendirme Notu. 

Guidotti – Greenspan şartı; merkez bankasının sahip olduğu brüt döviz rezervleri ve altın 

rezervlerinin toplamının, ülkenin vadesine bir yıl kalmış olan dış borçlarına eşit olması şartı. 

(Arjantin’in eski maliye bakan yardımcısı Pablo Guidotti’nin önerisi ve eski Fed başkanı Alan 

Greenspan desteği ile kural haline geldi.)  

CDS primi; Bir kuruluşun, alacağının ödenmemesi riskini belirli bir miktar karşılığında 

üstlenmeyi kabul etmesinin bedeli olarak tahsil ettiği primidir. Bir ülkenin CDS primi ne kadar 

yüksekse borçlanma maliyeti de o kadar yüksek olacak demektir. CDS primi piyasada tıpkı 

döviz kurları gibi anlık arz ve talebe göre belirleniyor ve 300 baz puanın üzerinde ise o 

ekonomi aşırı riskli olarak kabul ediliyor. 

Kredi derecelendirme notu; kredi derecelendirme kuruluşları tarafından bir ülke ya da 

şirketin kredi değerliliğinin ölçülmesi sonucunda ortaya çıkan nottur. Bu kuruluşlar, ülkeler 

için kredi ölçümlemesi yaparlarken ekonomik durum, siyasal durum ve riskler gibi unsurları 

ele alıyorlar. ‘Yatırım eşiği’ diye adlandırılan BBB- notunun altında nota sahip olan ülkeler 

yatırım açısından yüksek riskli ülke olarak kabul ediliyor.   

İflas eden ülkeler dışında tüm ülkeler dış kaynak bulabilir. Önemli olan maliyetler ve 

miktarlardır. Riskler yükseldikçe dış kaynaklara erişimin miktarı azalırken maliyeti 

yükselmektedir.    

Yukarıdaki ölçülerin uygulama tablosu:  

Ölçü  Gerek Şart  

Guidotti – Greenspan Kuralı Rezervler > / = Kısa Vadeli Dış Borçlar 

CDS Primi (Baz Puan - bp) CDS Primi <  300 bp 

Kredi Derecelendirme Notu Not > / = BBB- 

 

Bu tablodaki kriterlerin tutturulma sayısı arttıkça dış kaynaklara erişim o kadar kolaylaşır ve 

ucuzlar. Tersi olursa dış kaynaklara erişim zorlaşır ve pahalı hale gelir.  
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Türkiye’nin bugünkü durumuna göre sonuçlar:  

Ölçü  Durum Gereken  

Guidotti– Greenspan 
Şartı       

Rezervler 
86,2 milyar USD 

< > / = Kısa V. Dış Borçlar 
168 milyar USD 

CDS Primi (Baz Puan) 626 bp > < 300 bp 

Kredi Derecelendirme 
Notu 

B+ < > / = BBB- 

 

Bu tablo, Türkiye’nin şu anda dış kaynaklara ulaşmada niçin düşük miktar ve yüksek maliyet 

sıkıntısı çektiğini gösteriyor.  

BÜTÇE DENGESİ 
NİSAN 2020 GERÇEKLEŞMESİ (Milyon TL) 

 
 

2020 yılı Nisan ayı bütçe giderleri, bütçe gelirleri, bütçe dengesi ve faiz dışı denge 

gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

 

 
Merkezi yönetim bütçesi 2019 yılı Nisan ayında 18 milyar 317 milyon TL açık vermiş iken 
2020 yılı Nisan ayında 43 milyar 198 milyon TL açık vermiştir.  
2019 yılı Nisan ayında 13 milyar 234 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2020 yılı Nisan 
ayında 26 milyar 151 milyon TL faiz dışı açık verilmiştir. 
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BÜTÇE DENGESİ 
OCAK-NİSAN 2020 GERÇEKLEŞMESİ (Milyon TL) 

 

 
 

 
2020 yılı Ocak-Nisan döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 393,8 milyar TL, bütçe 
gelirleri 321 milyar TL ve bütçe açığı 72,8 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı 
bütçe giderleri 338,5 milyar TL ve faiz dışı açık ise 17,5 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 
 
 

 

 

Merkezi yönetim bütçesi 2019 yılı Ocak-Nisan döneminde 54 milyar 477 milyon TL açık 

vermiş iken 2020 yılı Ocak-Nisan döneminde 72 milyar 779 milyon TL açık vermiştir.  

2019 yılı Ocak-Nisan döneminde 16 milyar 31 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2020 yılı 

Ocak-Nisan döneminde 17 milyar 483 milyon TL faiz dışı açık verilmiştir. 


