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DEVLET BORÇLARI VE BÜTÇE DENGESÝ
Bütçe açýðý: Kamu gelirlerinin kamu harcamalarýný karþýlamaya yetmemesidir. Bütçe açýðý iç ve dýþ borçlarla finanse edilir.
Ýç borçlanma; Tahvil, bono ya da Merkez Bankasý kaynaklarýna müracaat
•Merkez bankasýndan borç almak; Parasal finansman, Halktan borç almak; Borçla finansman kaynaklarýdýr.

Nakit açýðý: Bütçe açýðýna gelecek dönemlerin bütçelerinden mahsup edilecek avanslarýn eklenmesi ve bu tutardan bu yýl bütç
mahsup edilecek avanslarýn eklenmesi ve bu tutardan bu yýl bütçesinde yer alýp da henüz ödenmemiþ giderlerin düþülmesi ile
bulunan deðerdir.
•Parasal finansman yönteminde; Hazinenin Merkez Bankasýna menkul kýymet satmasý borcun monetizasyonu (paraya
çevirme) olarak adlandýrýlýr.
•Merkez bankasý, aldýðý borçlarý finanse etmek için para yaratmaktadýr.
•Parasal finansmanýn kýsa dönemdeki etkisi, nominal para stoku arttýðý için faiz oranýný düþürür.
•Borçla finansmanýný kýsa dönemdeki etkisi, dýþlama etkisi nedeniyle yatýrýmlarý azaltmaktadýr.
•Parasal finansman, borçla finansmana göre fiyat düzeyini daha fazla etkiler.
•Borçla finansmanda ise servet etkisine baðlý olarak tüketim artar.
•Bütçe açýðý ne kadar uzun süre borçlanma ile finanse edilirse enflasyon yüksek olacaktýr. Buna hoþ olmayan aritmetik denir.
•Devletin bütün gelir-giderlerinin tek bir bütçede toplanmasý Teklik ilkesidir.

Yetki geniþliði: Merkezden yönetimin katý biçimde uygulanmasýnýn yaratacaðý sonuçlarý gidermek amacýyla yetkileri merkezde
kendi memuruna vermesidir.
Yerinden yönetim: Kamu hizmetlerinin yönetiminin merkezden yönetiminden ayrý özerk kamu hukuku tüzel kiþilerine verilmesine
denir.
Yerinden yönetim türleri;
a-Siyasal yerinden yönetim: Yürütme, yasama ve yargý alanýnda da yerinden yönetim kuruluþlarýnýn yetkili olmasýdýr. (ABD,
Almanya, Ýsviçre gibi federe devletler)
b-Yönetsel yerinden yönetim: Yasama ve yargý konusunda tüm yetkiler merkezdedir.
1-Hizmet yerinden yönetim: Belli bir kamu hizmetinin baðýmsýz bir örgüte býrakýlmasýdýr. (Ticaret odalarý, üniversite gibi)
2-Yerel yerinden yönetim: Hizmet yerinin önem taþýdýðý yönetimdir. (Belediyeler, Ýl özel idareleri ve Köyler)
Yönetsel denetim (Ýdari vesayet): Merkezi yönetimin yetkisi, karar ve iþlemleri mevcut yasalara göre incelemek uygun bulmak
ertelemek veya iptal etmek þeklindedir.
•Yerel yönetimler kendi hizmet alanlarýndaki ihtiyaçlarý daha iyi tespit ederler. Kaynaklar optimum kullanýlýr. Bunun için yerel
yönetimler gereklidir.
Mali tevzin: Merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasýnda hizmetlerin, gider ve gelirlerin ne þekilde bölüþüleceðine denir.
Uygulamada daha çok gelir kaynaklarý bölüþümü söz konusudur.
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