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SUNUÞ
Ýnsanýn ilk gýdasý olan süt, beslenmemiz için ihtiyaç duyduðumuz temel
besin ögeleri; protein, karbonhidrat ve vitaminlerin en doðal, en dengeli ve
en hesaplý kaynaðýdýr. Bu nedenle, saðlýklý beslenme için süt ve süt ürünlerinin
yeterli miktarda tüketimi önem taþýmaktadýr. Her toplum için beslenme;
kalitesi, yeterliliði ve sürdürülebilirliði bakýmýndan bir kalkýnmýþlýk göstergesi
olduðu gibi, süt ve süt ürünleri tüketim miktarlarý da, geliþmiþ toplumlarý
ayrýþtýran bir özellik olarak ortaya çýkmaktadýr. Türkiye'de kiþi baþýna 180
litreye ulaþan süt ve süt ürünleri tüketimi, kiþi baþýna 350 litre civarýnda
seyreden geliþmiþ ülkeler tüketim seviyesinin henüz yarýsýndadýr. Bu açýdan
bakýldýðýnda, ülkemizin geleceði ve gelecek nesillerimizin saðlýklý geliþimi
bakýmýndan, süt ürünleri tüketimimizin iki katýna çýkartýlmasý ve bu hususun,
2023 hedeflerimiz arasýnda yer almasý gerektiðini düþünüyorum.
Bu deðerli gýdanýn üretilmesi de çok önemli bir ekonomik faaliyet alanýdýr.
Güneþ, toprak, su gibi doðal kaynaklardan baþlayan bitkisel üretimin, kendi
kendisini de üreten bir üretim aracý olan süt hayvaný tarafýndan büyük bir
katma deðer sýçramasýyla, çok deðerli bir gýdaya dönüþtüðü süreç, sanayi
ve hizmetlerde birçok deðiþik sektörü de harekete geçirerek enerji üretimine
kadar varabilmektedir.
Süt üretim faaliyeti; köydeki çiftçiden perakende satýþ noktasýna kadar
birçok istihdam imkâný yarattýðý gibi, oluþturduðu gelirin de, çok deðiþik
toplum kesimleri tarafýndan bölüþüldüðü örnek bir gelir daðýlýmý etkisi
yaratmakta ve refahýn geniþ kitlelere yayýlmasýný saðlamaktadýr.

Ayrýca süt hayvancýlýðý; tarým kesiminde aylýk düzenli gelirin tek kaynaðý
olduðu gibi, en kolay nakde çevrilebilen ve yüksek finansal esnekliði olan bir
yatýrýmdýr. Bu nedenle, ekonomik sonuçlarý kadar, yarattýðý sosyal etkiler de
çok önemlidir.
Süt üretiminin yaný sýra, süt hayvancýlýðý reel servet artýþý ve sermaye birikimi
de yaratmakta, tarým kesiminde göçü önleyip yerel geliþmeye vesile olmaktadýr.
Ýþletme ölçeðine geçilip sanayi ile iþbirliði geliþtikçe de tarým kesiminin
sanayi toplumuyla entegrasyonu artmakta ve bütünlüklü bir kalkýnma etkisi
ortaya çýkmaktadýr.
Sütaþ'ýn, "Doðal Lezzeti"nin güvencesi olan "Ottan sofraya" entegre iþ modeli
kapsamýnda "Sütaþ Güney Marmara Sütçülük Projesi, Karacabey Entegre Tesisleri"
ve "Sütaþ Orta Anadolu Sütçülük Projesi, Aksaray Entegre Tesisleri"; tarým,
hayvancýlýk ve sanayiyi bir araya getiren, bu sektörlerin entegre bir þekilde
yönetildiði birer örnek ve ayný zamanda, bölgesel geliþme sektör modeli
niteliðindedir.
Bu raporun konusu olan yatýrýmlarýmýz; "Eðitim Merkezi, Uygulama Çiftliði,
Damýzlýk Yetiþtirme Çiftlikleri, Yem Fabrikasý, Süt Ürünleri Fabrikasý, Geri
Kazaným ve Enerji Tesisleri"nden oluþmaktadýr.

Aksaray entegre tesislerimizin tam kapasiteye ulaþmasýyla birlikte; süt üreticisi,
yem bitkisi üreticisi, ziraat mühendisi, veteriner hekimi, süt toplayýcýlarý,
nakliyeciler ve daðýtým ekibi ile birlikte binlerce aileye daha dolaylý istihdam
saðlýyor olacaðýz. Aksaray'ýn yaný sýra; Niðde, Nevþehir, Kayseri, Kýrýkkale,
Kýrþehir, Konya, Ankara, Karaman, Çankýrý, Yozgat dâhil toplam 17 ilde ve bu
illerin ilçelerinde ve köylerinde, bu sektörle ilgili insanlarýmýzýn gelirini etkileyecek
sonuçlar ortaya çýkacaktýr. Sütün bereketi Orta Anadolu'ya yayýlýrken, hem
düzenli gelir, hem de servet yaratacak, üreticiyi, iþletmeci statüsüne yükseltecektir.
Bu projenin baþarýsýnýn, bölgesel kalkýnma stratejilerinin güzel bir uygulama
örneði, üniversite - sanayi iþbirliðinin baþarýlý bir modeli ve ayný kaderi paylaþan
üreticiler ile sanayinin ortak baþarýsý olacaðý inancýndayýz.
Sütün iyiliklerini ve bereketini yaymayý misyonu olarak benimsemiþ Sütaþ
ailesinin yýllardýr samimiyetle, inançla, tutkuyla sürdürdüðü sütçülük faaliyetlerinin
yarattýðý etkileri ortaya koyan ve "Sütaþ Orta Anadolu Sütçülük Merkezi - Aksaray
Entegre Tesisleri"nin, Aksaray ili ve çevresine yönelik ekonomik, sosyal, kültürel
ve çevresel etkilerini somut veriler ýþýðýnda ve bilimsel bir metodoloji ile
inceleyen bu "Ekonomik Etki Analizi Raporu"nu sizlerle paylaþmaktan büyük
kývanç ve mutluluk duyuyoruz.
Çalýþmamýza göstermiþ olduðu yakýn ilgi ve desteklerinden dolayý, Kalkýnma
Bakanýmýz Sayýn Cevdet Yýlmaz'a þükranlarýmýzý sunuyor, raporu yazan Bilkent
Üniversitesi'nden Sayýn Prof. Dr. Erinç Yeldan'a, Kalkýnma Bakanlýðý'nýn çok
deðerli uzmanlarý; Ýzleme, Deðerlendirme ve Analiz Dairesi Baþkaný Sayýn Kamil
Taþçý'ya ve Planlama Uzmaný Sayýn Mehmet Emin Özsan'a teþekkürü borç
biliyoruz.

Sektörün geliþmesine ve en önemli ihtiyacý olan istikrarýn saðlanmasýna
yönelik baþarýlý çalýþmalarýndan ötürü, bu tesislerin açýlýþýný da yapmýþ olan
Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanýmýz Sayýn Mehdi Eker'e, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanýmýz Sayýn Nihat Ergün'e ve Bakanlýklarýnýn kadrolarýna
þükranlarýmýzý sunuyoruz.
Ayrýca Aksaray projemizin gerçekleþtirilmesinde, entegre tesislerimizin
kurulmasýnda ve yüksek bir verimlilikle çalýþtýrýlmasýnda emeði geçen tüm
mesai arkadaþlarýma, Türkiye'nin dört bir yanýnda sütün iyiliðini ve bereketini
yaymak için Sütaþkýyla çalýþan arkadaþlarýma, iþ ortaklarýmýza, tedarikçilerimize
ve Sütaþ'ý baðrýna basan Aksaraylýlara, en içten duygularla teþekkür ediyoruz.
Baþta TR 71 illeri olmak üzere, bölgedeki tüm illerimizdeki üretici kesimi
ve kamu yöneticileri ile iþbirliðimizden onur duyuyoruz.
Saygýlarýmla,
Muharrem Yýlmaz
Sütaþ Grubu Baþkaný
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YÖNETÝCÝ ÖZETÝ

YÖNETÝCÝ ÖZETÝ
Genel Deðerlendirme
Kalkýnma bir bölgede yaþayan insanlarýn refah düzeyindeki ve yaþam kalitesindeki artýþ olarak
tanýmlanabilir. Bu artýþ, ülkelerin siyasi, ekonomik ve sosyal dinamikleri, coðrafi konumlarý ve
doðal kaynaklarý ile kalkýnma politikalarýna göre farklý düzeylerde ve hýzlarda kendini göstermektedir.
Geliþmiþ ülkeler ile diðer ülkeler arasýndaki temel fark; geliþmiþ ülkelerde göreli olarak erken
dönemde sanayileþme sürecine girilmesi, tarýmsal üretimin kitlesel hale getirilmesi, ulaþtýrma
ve iletiþim altyapýsýndaki geliþmeler sayesinde yerelden uzak pazarlara eriþilmesi ile pazarýn
geniþlemesi ve bunlarýn sonucunda gerçekleþen sermaye birikiminin finansal sistem üzerinden
devresel bir akým içinde yeni üretim-tüketim iliþkilerini doðurmasý þeklinde özetlenebilir. Bu
sürecin, neredeyse geliþmiþ ve hýzlý geliþen ekonomilerde tarým ve madenciliðe dayalý birincil
sektörlerden; önce gýda, mobilya vb. hafif sanayiye geçiþ biçiminde gerçekleþtiði, daha sonra
bunu orta-ileri teknolojiye dayalý kimya, otomotiv sanayilerinin takip ettiði gözlemlenmektedir.
Son aþamada ise diðer tüm sektörlerde katalizör etkisi yapan biyoteknoloji, biliþim ve nanoteknoloji
gibi bilgiye dayalý endüstrilerin geliþmesi takip etmektedir.
Kuþkusuz Türkiye gibi büyük ülkelerde bu süreç tek bir çizgiyi izlememektedir. Farklý geliþme
süreçlerini izleyebilmek için, Türkiye'deki bölgeleri, iktisadi geliþmiþlik ve ülke içindeki iktisadi
ve sosyal etkililik düzeylerine göre 3 ana gruba ayýrabiliriz: Merkez Ýller, Yarý Merkez Ýller ve
Çevre Ýller (geliþen çevre iller ve duraðan çevre iller). Son dönemde iktisadi anlamda küreselmerkez olma yolunda hýzla ilerleyen Ýstanbul, siyaset ve bilim-teknoloji alanlarýnda bölgesel
merkez niteliðinde Ankara ve ekonomik, sosyal ve kültürel merkez olan Ýzmir dýþýnda, tam
rekabet piyasasýný yakýnsayan 10'dan fazla ilimiz hem ülke ekonomisine hem de küresel sisteme
entegrasyonda önemli mesafeler kat etmiþtir. Geriye kalan çevre illeri ise üretim, istihdam ve
tüketim süreçlerinde piyasalaþma sorunu olan ekonomik yapýlara sahip olanlar ile ücret gelirlerinin
tüketimine dayalý duraðan iller olarak sýnýflandýrma yapmak olasýdýr.
Bu çerçevede, çevre-iller içinde piyasalaþma sorunu olan iller ile duraðan iller için kalkýnma
reçetelerinden birisi de güçlü bir dýþsal þok verilmesidir. Bu dýþsal þok, kamunun ulaþtýrmaenerji-eðitim ve saðlýk altyapýsý yatýrýmlarý ile özel kesimin büyük ölçekli yatýrýmlarý olarak
tanýmlanabilir. Özel kesim tarafýndan yapýlan büyük ölçekli bir yatýrýmýn doðrudan ve dolaylý
üretim-tedarik zinciri içerisinde; istihdam, sosyal güvenlik, ücret ödemeleri, bilgi taþmalarý ve
vergi gelirleri gibi etkileri dýþýnda kalkýnma bakýmýndan önemli diðer etkisi de bölgelerin sosyal
dönüþümüne olan katkýlarýdýr. Bu sosyal dönüþüm ayný zamanda iktisadi anlayýþýn deðiþmesine
ve bölgedeki diðer üretici ve tüketicilerin bilinç düzeyinin geliþimine de olanak saðlamaktadýr.

15

Kalkýnmanýn temel dinamiklerinden birisi olan ev ile iþyeri kavramlarýnýn birbirinden ayrýlmasý;
bireylerin sosyal faaliyet alanlarýndan ayrý bir mekânda üretim yapmak üzere bir araya gelmesi
ve üretim zinciri içerisinde sýnýrlý ve tanýmlý bir iþ ile iþtigal etmesi Sanayi Devrimi sonrasý yükselen
verimliliðin önemli etkenlerinden birisidir. Çalýþanlarýn her gün üretim amacýyla evlerinden uzak
bir mekâna gitmesi, ulaþtýrma, inþaat ve otomotiv sanayii gibi ekonomik kalkýnmanýn temel
dinamiklerini harekete geçirmektedir. Bu durum sektörel hareketliliði ve piyasanýn geniþlemesini
saðlamaktadýr. Ev ile iþyerinin mekânsal birlikteliði, bireylerin tüketim düzeylerini düþürmektedir.
Ýnsanlarýn gün içerisinde bir araç vasýtasý ile kat ettikleri mesafe ile bir bölgenin geliþme düzeyi
arasýnda pozitif bir iliþki bulunmaktadýr. Bireylerin gün içerisinde hareketliliði talebin mekanda
yayýlmasýný saðlar. Ýnsan hareketliliði mal ve para dolaþýmýný hýzlandýrýr. Bu durum gelirin çarpan
etkisinin yükselmesini saðlar. Paranýn daha fazla el deðiþtirmesi ticaretin canlanmasýna katkýda
bulunur.
Sütaþ Aksaray Yatýrýmlarý
Bu çalýþmanýn amacý; Sosyo-Ekonomik Geliþmiþlik sýralamasýnda 2003 yýlýnda 56'ncý ve 2011
yýlýnda 55'inci sýrada bulunan Aksaray ilinde SÜTAÞ Grubu tarafýndan yapýlan yatýrýmlarýn sadece
iktisadi yönden deðil, ayný zamanda sosyal ve kültürel bakýmdan da kalkýnmayý tetikleyici ve
destekleyici bir dýþsal þok olarak etkilerinin analiz edilmesine zemin hazýrlamaktýr.
Çalýþmada iktisadi yapýsal analiz yöntemlerinden Girdi-Çýktý tablolarýna dayalý Bölgesel
Hesaplanabilir Genel Denge Modeli kullanýlmýþtýr. Aksaray iline özel 2 sektörlü (SÜTAÞ
Grubu ve Diðer Sektörler) ve 2 bölgeli (Aksaray ve Diðer Bölgeler) girdi-çýktý tablolarý üretilmiþ,
bu tablolar üzerinde yapýsal analize ve politika simülasyonlarýna imkan veren Türkiye'nin ilk 2
Bölgeli Hesaplanabilir Genel Denge Modeli geliþtirilmiþtir. Ýki bölgeli ve iki sektörlü yapýda
oluþturulan SHM Tablosuna dayalý olarak inþa edilen Hesaplanabilir Genel Denge Modelinde
ilk olarak bölgesel akýmlarýn cebirsel olarak ayrýþtýrýlmasý gerekmektedir. Modelin kurgusu, üretim
süreçlerinin bölgesel, harcama süreçlerinin ise ulusal düzeyde yapýlandýrýlmasýna dayandýrýlmýþtýr.
Bu yapýya koþut olarak, ulusal ekonominin üretim-istihdam-gelirin bölüþümü ve ihracat faaliyetleri
bölgesel olarak kurgulanmaktadýr. SÜTAÞ grubunun 2006-2011 dönemine ait mevcut üretim
verileri ile 2012-2020 dönemine ait projeksiyonlarýna dayalý olarak Aksaray iline olan etkileri
ortaya konulmuþtur. Çalýþma makroekonomik analizlerde sýkça kullanýlan bir tekniðin sektör
ve bölge düzeyinde mezo-ekonomik katmanda mikro veriler üzerinden bölgesel iktisadi analiz
ve politika simülasyonlarý yapmak üzere kullanýlmasý bakýmýndan Türkiye'de ilk olma özelliðine
sahiptir.
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Ýktisadi Etkiler
2006-2011 Dönemi
SÜTAÞ grubu tarafýndan 2006 yýlýnda 2,7 milyon TL'lik bina yatýrýmý ile baþlayan faaliyetler
yýllar itibarýyla gittikçe yoðunlaþarak bölge ekonomisine ciddi bir katký saðlamýþtýr. 2011 yýlý
itibarýyla yaklaþýk 1000 kadarý doðrudan olmak üzere 18 binden fazla kiþiyi istihdam eden SÜTAÞ
Grubu geçen 5 yýllýk dönemde Aksaray ve çevre illerin ekonomisine yaklaþýk 2,1 milyar TL katký
saðlamýþtýr.
GSYH deðeri yaklaþýk 3,5-4 milyar TL dolaylarýnda seyreden Aksaray ilinde; 2008 yýlýnda
faaliyete geçen tesisin 94 milyon TL'lik GSH deðerinin 2011 yýlýnda 570 milyon TL'ye (sabit
fiyatlarla) yükseldiði görülmektedir.
2006 yýlýnda cari fiyatlarla 2,7 milyon TL olan SÜTAÞ Grubu katma deðer miktarý 2011 yýlýnda
yaklaþýk 539 milyon TL'ye yükselmiþtir. Böylece, 2012 yýlý sabit fiyatlarýyla 1,4 milyar TL olan
SÜTAÞ Grubu toplam GSH miktarý cari fiyatlarla 1,23 milyar TL olarak gerçekleþmiþtir.
Üretilen katma deðerin yüzde 70'lik kýsmý Aksaray dýþýna yapýlan satýþ sonucunda elde edilmiþtir.
Aksaray içerisinde tüketilen SÜTAÞ Grubu süt ve süt ürünleri miktarý toplam GSH'nin yüzde
15'ini oluþturmaktadýr. Geriye kalan yüzde 15'lik bölüm ise þirketin yatýrýmlarý sonucu üretilen
katma deðerdir.
Yem girdisinin yanýnda, süt kalitesinin de artýrýlmasý SÜTAÞ Grubu tarafýndan üzerinde önemle
durulan konulardan biridir. Son üç yýl içerisinde 2.456 buzaðý büyütülerek üreticilere gebe düve
olarak daðýtýlmýþtýr. TARFAÞ A.Þ. tarafýndan yürütülen hayvan ýslahý ve verimliliðinin artýrýlmasý
çalýþmalarý sonucunda, hayvan baþýna günlük olarak saðýlan süt miktarý 2011 yýlýnda 29 litreye
yükselmiþtir. Böylelikle, Aksaray-SÜTAÞ çiftliklerinde üretilen 42,3 milyon
TL deðerindeki süt, grubun Aksaray süt fabrikasýnda süt ürünlerine dönüþtürülmüþtür.
Aksaray'ýn GSYH deðeri yaklaþýk 3,5-4 milyar TL dolaylarýnda seyretmekte iken, SÜTAÞ
Grubunun GSH miktarý önemli ilerlemeler kaydetmiþtir.
2006 yýlýnda SÜTAÞ Grubunun Aksaray ekonomisi içerisindeki payý yüzde 0,08 düzeyinde
iken, 2008 yýlýnda þirketin süt ve süt ürünleri üretimine baþlamasýyla önce yüzde 1,9; 2009 yýlýnda
ise yüzde 6,6 düzeyine ulaþmýþtýr. 2010 ve 2011 yýllarýnda þirketin üretim deðerlerindeki hýzlý
artýþýn da etkisiyle, SÜTAÞ'ýn Aksaray GSYH'si içerisindeki payý sýrasýyla yüzde 9 ve yüzde 13,8
olarak gerçekleþmiþtir. SÜTAÞ Grubu, Aksaray ekonomisine bu seviyede katkýda bulunurken,
Aksaray'daki kiþi baþýna düþen gelire de fark edilir miktarda olumlu etkide bulunmuþtur.
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Yapýlan hesaplamalara göre, 2006 yýlýnda Aksaray ilinde kiþi baþýna düþen gelir 9.515 TL iken,
2011 yýlýnda bu rakam 10.302 TL'ye yükselmiþtir. SÜTAÞ Grubunun kiþi baþýna düþen gelire
etkisi ise þirketin kurulduðu ilk üç yýlda sýnýrlý kalmakla birlikte, son üç yýlda ciddi miktarda artýþ
göstermiþtir. 2009 yýlýnda 612 TL olan kiþi baþýna düþen gelir katkýsý, 2010 yýlýnda 894 TL'ye,
2011 yýlýnda ise 1.422 TL'ye yükselmiþtir.
SÜTAÞ Grubu Aksaray tesislerinin beþ yýllýk dönemde, toplamda Aksaray ve çevre illerin
ekonomisine etkisi 2,094 milyar TL düzeyinde olmuþtur. Toplam etkinin yüzde 67'sini doðrudan
etkiler, yüzde 26'sýný dolaylý etkiler ve yüzde 7'sini ise uyarýlmýþ etkiler oluþturmaktadýr. 2006 2011 döneminde, toplam doðrudan etki 1.233 milyon TL, dolaylý etki 497 milyon TL, uyarýlmýþ
etkiler ise 124 milyon TL olmuþtur.
2012-2020 Dönemi
Ýki bölgeli ve iki sektörlü olarak hazýrlanan Aksaray - SÜTAÞ Genel Denge Modelinde, SÜTAÞ
Grubunun 2012 - 2020 dönemine iliþkin üretim projeksiyonlarý çerçevesinde Aksaray ekonomisine
etkisi analiz edilmiþtir. 2012-2020 döneminde SÜTAÞ Grubunun Gayri Safi Hasýlasýnýn (GSH)
kademeli olarak artýþ göstermesi beklenmektedir. Buna göre, 2011 yýlýnda 539 milyon TL olan
SÜTAÞ Grubu GSH miktarý 2020 yýlýnda yaklaþýk 1,5 milyar TL'ye yükselecektir. 10 yýllýk periyotta
SÜTAÞ Grubunun Aksaray ekonomisine doðrudan etkisinin toplamda 10 milyar 722 milyon TL
olmasý beklenmektedir. Bu dönemde þirketin dolaylý etkilerinin 3,4 milyar TL, uyarýlmýþ etki
düzeyinin ise 878 milyon TL dolayýnda olacaðý hesaplanmýþtýr. Bu durumda, 2012-2020 döneminde
SÜTAÞ Grubunun Aksaray ili ve çevre ekonomisine toplamda 15 milyar TL'nin üzerinde etkisi
olmasý beklenmektedir.
2012 yýlýnda Aksaray'ýn GSYH deðerinin yaklaþýk 4,5 milyar TL dolaylarýnda olmasý beklenmektedir.
SÜTAÞ Grubunun üretim düzeyini neredeyse üç katýna çýkarmasý, Aksaray'ýn ekonomik geliþmesine
de ivme katacaktýr. 2020 yýlý itibarýyla, SÜTAÞ Grubunun planlanan üretim artýþýný yapmasý
durumunda Aksaray'ýn reel GSYH miktarýnýn yaklaþýk 7,7 milyar TL düzeyine ulaþmasý
öngörülmektedir. Bu durumda, 10 yýllýk dönemde Aksaray GSYH deðeri yüzde 71,5 oranýnda
artýþ gösterecektir.
2011 yýlýnda Aksaray ekonomisi içerisinde SÜTAÞ Grubunun payý yüzde 14 düzeyinde
gerçekleþmiþtir. 2012-2020 döneminde SÜTAÞ Grubunun üretim faaliyetlerini artýrmasýyla birlikte
il ekonomisi içerisindeki payýnda da artýþ beklenmektedir. 2012 yýlýnda SÜTAÞ Grubunun payýnýn
yüzde 15'e ulaþmasý beklenirken, 2015'de en yüksek düzeye ulaþarak yüzde 21,2'lik seviyeye
ulaþacaðý öngörülmektedir.
SÜTAÞ Grubunun Aksaray'da üretim düzeyinin tam kapasite durumuna yaklaþmasý ve Aksaray'ýn
bu üretimin saðlayacaðý olumlu dýþsallýklar nedeniyle GSYH miktarýndaki yükselme sebebiyle
2015-2020 döneminde SÜTAÞ Grubunun payýnda bir miktar düþüþ görülmesi muhtemeldir.
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SÜTAÞ Grubu'nun 2011 yýlýnda, sabit fiyatlarla 570 milyon TL'lik GSH rakamý, Aksaray GSYH'sý
içinde yüzde 14 pay almaktadýr. Grubun, 2020 yýlýnda, sabit fiyatlarla, GSH tahmini 1.484 milyon
TL'ye, Aksaray GSYH'si içindeki payý da yüzde 19.4'e çýkmaktadýr. Aksarayýn GSYH ve SÜTAÞ
Grubunun GSH deðerleri ve grubun Aksaray ekonomisi içerisinde payý aþaðýdaki grafiklerde
sunulmuþtur.

SÜTAÞ Grubu GSH ve Aksarayýn GSYH Deðerleri
(2012 Sabit fiyatlarýyla, milyon TL)

2006-2011 Dönemi
(Gerçekleþme)

2012-2020 Dönemi
(Tahmini)

SÜTAÞ Grubu GSH'sýnýn, Aksarayýn GSYHsý Ýçerisindeki Payý (%)
25,00

SÜTAÞ Grubu / Aksaray

20,00
15,00
10,00
5,00
0,00

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2006-2011 Dönemi
(Gerçekleþme)

2012-2020 Dönemi
(Tahmini)

SÜTAÞýn Aksaray GSYHki Ýçerisindeki Payý (yüzde)
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SÜTAÞ Grubunun Aksaray ekonomisine etkisine iliþkin, 2006-2020 yýlýný gösteren özet tablo
aþaðýda takdim edilmiþtir.
SÜTAÞ Grubunun Aksaray Ekonomisine Etkisi (Özet Tablo)
2012 yýlý sabit fiyatlarýyla (milyon TL)
1

2

3

4

5

6

Birincil Etki

Ýkincil Etki

Üçüncül Etki

Dönem Boyu

Yýllýk

Etki Çarpaný

Tüketim

Kümülatif

Ortalama

(4) Bölü (1)

Uyarýlmýþ Etki

Toplam Etki

Toplam Etki

Katsayý

Katma Deðer Tedarik Zinciri
Dönem

Doðrudan Etki Dolaylý Etki

2006-2011

1.400

554

139

2.093

349

1,495

2012-2020

10.700

3.400

878

14.978

1.664

1,400

Yapýlan hesaplamalar, bir birim katma deðer üretiminin bölge ekonomisine birbuçuk birim
yani yüzde 50 artýþla dolaylý ve uyarýlmýþ etki yarattýðýdýr. Genel olarak ulusal ekonomi düzeyinde
kamu yatýrýmlarýnýn toplam ekonomiye yapmýþ olduðu çarpan etkiside 1,6 düzeyindedir. Bu
açýdan SÜTAÞ Grubu yatýrýmýnýn çarpan etkisinin oldukça yüksek olduðunu söylemek mümkündür.
Bölge ekonomisine etki açýsýndan bu boyutta bir çarpana sahip tarýma dayalý sanayi sektörünün
ülke refahýna katkýsý açýsýndan stratejik nitelikte olduðu gerçeði ortaya çýkmaktadýr.
SÜTAÞ Grubu çiftçilerin bilinç düzeylerinin artýrýlmasý, iyi uygulama örneklerinin yaygýnlaþtýrýlmasý
ve süt üretiminde verimlilik düzeyinin yükseltilmesi amacýyla eðitim programlarý düzenlemektedir.
Bu çerçevede, 2010 ve 2011 yýllarýnda yapýlan ve 3-4 gün devam eden eðitimlere 708 kiþi katýlým
saðlamýþ, toplamda 20.000 saati aþan bir eðitim faaliyeti gerçekleþtirilmiþtir. Dolaylý yollardan
saðlanan istihdam içerisinde mono distribütörlerin ve süt üreticilerinin payý büyüktür. Bunun
yanýnda, nakliye, güvenlik, servis hizmetleri, peyzaj, proje uygulama gibi alanlarda da istihdam
saðlanmaktadýr. Dolaylý yollardan bu þekilde saðlanan istihdam 17 binin üzerindedir.
Uluslararasý standartlarda ve büyük ölçekte üretim yapan bu tip kuruluþlar, barajlarýn su
tutmasý gibi, nitelikli insan kaynaklarýný bölgede tutma bakýmýndan da önemli bir role sahiptir.
Yüksek nitelikli personelin istihdamý bölgenin insan sermayesi stokuna yapýlmýþ kritik bir katkýdýr.
Bir bölgedeki bilgi stokundaki artýþ, insan kaynaðýndaki (beþeri sermaye) ve üretim teknolojilerindeki
ilerleme, artan getiriler ve ölçek ekonomileri, dýþsallýklar, iþte uzmanlaþma ve piyasa geniþlemesi
ile taþma/yayýlma etkileri bölgelerin büyümelerine önemli katkýlar saðlamaktadýr.
Bu baðlamda, nitelikli insan kaynaklarýnýn bu tür bölgelerde üst gelir grubunda olmalarý
nedeniyle, tüketim etkilerinin yaný sýra pozitif dýþsallýklar ve bilgi taþmalarý yoluyla bölgedeki
üretme kültürünün deðiþimine katkýlarý orta ve uzun vadede daha açýk bir þekilde görülebilecektir.
SÜTAÞ ve TARFAÞ, uluslararasý kalitede üretim merkezleri olarak, Aksaray bölgesinde inþa
ettikleri ve merkezinde yer aldýklarý yeni iþ eko-sistemi ile, geçimlik bir aktivite olarak görülen
süt üretiminin, iktisadi bir faaliyet olarak algýlanmasýna ve iktisadi kültürün yaygýnlaþmasýna da
ciddi katkýlar saðlamaktadýr.
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GÝRÝÞ

GÝRÝÞ
2006 yýlýnda SÜTAÞ Grubu tarafýndan Aksaray iline yatýrým yapýlmaya baþlanmýþtýr. Hem
SÜTAÞ A.Þ. hem de TARFAÞ A.Þ. tarafýndan yapýlan yatýrýmlar ve üretim faaliyetleri sonucunda
Aksaray ilinin yanýnda bölge ekonomilerinde de canlanma yaþanmýþ, bölgenin tarýmsal üretim
tarzýnda ciddi bir dönüþüm sürecine girilmiþtir. Önceden geçimlik ekonominin bir parçasý olan
süt ve süt ürünleri üretimi, SÜTAÞ Grubunun artan faaliyetleriyle iktisadi bir faaliyet alaný olarak
görülmeye baþlanmýþtýr.
Yalnýzca yatýrým ve üretim faaliyetleriyle deðil, bölgedeki süt üreticilerine sunulan eðitim
imkanlarý, sosyal sorumluluk projeleri ve bölgede yaratýlan istihdam sayýsý ile SÜTAÞ Grubu
Aksaray'ýn sosyo-ekonomik dönüþümüne de katký saðlamaktadýr. Ülkemizde ciddi bir dönüþüm
sürecinin gerekli olduðu tarým sektöründe faaliyet gösteren SÜTAÞ Grubunun bölge ekonomisine
katkýsýnýn ölçülmesi, tarýmsal ekonomiler ile bölgesel geliþme arasýndaki iliþkinin görülebilmesi
ve az geliþmiþ bölgelerde tarýmsal dönüþümün nasýl bir etkiye sahip olacaðý konusunda önemli
geri bildirim saðlayacaktýr.
Bu çalýþmanýn ilk bölümünde SÜTAÞ Grubunun yýllar itibarýyla yatýrým ve istihdam durumu,
þirketin ürettiði ekonomik katma deðer miktarý ölçümlenmektedir. Bunun yanýnda, dolaylý ve
uyarýlmýþ yollardan þirket faaliyetlerinin Aksaray ve bölge ekonomisine etkisi de analiz edilmektedir.
Çalýþmanýn ikinci bölümünde, 2012-2020 dönemine iliþkin SÜTAÞ Grubunun üretim ve yatýrým
projeksiyonlarý çerçevesinde þirketin her üç etki düzeyi ölçülerek, Sosyal Hesaplar Matrisine
dayalý olarak hazýrlanan Hesaplanabilir Genel Denge Modeli ile Aksaray'ýn GSYH miktarýnýn
nasýl deðiþim göstereceði üzerine bir çalýþma yapýlmaktadýr. Ayrýca, þirketin üretim düzeyini sabit
tutmasý durumunda Aksaray ekonomisin nasýl þekilleneceði model kestirimleri ile analiz
edilmektedir. Çalýþmanýn 3. Bölümünde sonuç ve deðerlendirmeler takdim edilmekte, teknik
ekler kýsmýnda ise çalýþmada kullanýlan Hesaplanabilir Genel Denge Modelinin ayrýntýlarý
verilmektedir.
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B Ö L Ü M

SÜTAÞ
Aksaray Entegre Tesisleri
Yatýrýmýnýn
Ekonomik Etki Analizi
2006 - 2011 DÖNEMÝ

1. AKSARAY EKONOMÝSÝNDE SÜTAÞ GRUBUNUN
KONUMU ve BÖLGE EKONOMÝSÝNE ETKÝSÝ:
2006-2011 DÖNEMÝ
1.1. SÜTAÞ Grubu Aksaray Yatýrýmlarý
Doðrudan 1000 ve dolaylý olarak 17000 olmak üzere 18 binin üzerinde kiþinin istihdam edildiði
ve Aksaray'daki mevcut yatýrýmlarý ile yýllýk bir milyar TL tutarýnda süt ürünleri üretme kapasitesine
sahip SÜTAÞ Grubu Aksaray tesisleri, ildeki yatýrýmlarýna 2006 yýlýnda baþlamýþtýr. SÜTAÞ Grubu
bünyesinde yer alan, süt ve süt hayvancýlýðý yetiþtirilmesi için kurulmuþ bir þirket olan TARFAÞ
A.Þ. 2007 yýlýnda yatýrýmlarýna baþlamýþtýr. TARFAÞ A.Þ., yürütülen tarým ve hayvancýlýk faaliyetleri
içerisinde operasyonun "ottan-süte" olan kýsmýný ifa ederken, SÜTAÞ A.Þ. ise "sütten-sofraya"
olan sürecin yürütülmesinden sorumludur.

Þekil 1.1. SÜTAÞ Grubu Yatýrýmlarý
(cari fiyatlarla, milyon TL)

SÜTAÞ A.Þ. yatýrýmlarý özellikle 2007 ve 2008 yýllarýnda yoðunluk kazanmakta iken, TARFAÞ
A.Þ.'nin yatýrýmlarý son iki yýlda yükselme eðilimine girmiþtir. 2006-2011 döneminde SÜTAÞ A.Þ.
yaklaþýk 113 milyon TL, TARFAÞ A.Þ. ise 42 milyon TL (cari fiyatlarla) tutarýnda yatýrým yapmýþtýr.
Her iki firmanýn toplam yatýrým tutarý 155 milyon TL'yi bulmaktadýr. Yatýrýmlarýn yüzde 69'u
SÜTAÞ A.Þ., yüzde 30'u ise TARFAÞ A.Þ. tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir.
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1.2. SÜTAÞ Grubu Aksaray Ýstihdamý
SÜTAÞ Grubunun bölge ekonomisine bir diðer ciddi katkýsý istihdam sayýsýnda saðlanan
artýþtýr. Her iki firmada doðrudan 907 kiþi istihdam edilmekte iken, dolaylý þekilde istihdam
edilenlerle birlikte bu rakam 18 bini aþmaktadýr. 2011 yýlý itibarýyla Aksaray nüfusunun yaklaþýk
379 bin olduðu göz önüne alýndýðýnda, il nüfusunun yüzde 5'i miktarýnda istihdama katký
saðlanmaktadýr.
Doðrudan istihdam edilen personelin niteliði incelendiðinde, mavi yakalýlarýn yüzde 94,35
beyaz yakalýlarýn ise yüzde 5,65 düzeyinde olduðu görülmektedir. Mavi yakalý çalýþanlarýn yüzde
86,78'i SÜTAÞ A.Þ.'de, yüzde 13,22'si TARFAÞ A.Þ.'de istihdam edilmektedir. Beyaz yakalý
çalýþanlarýn ise yüzde 69,8'i SÜTAÞ A.Þ., yüzde 30,2'si ise TARFAÞ A.Þ.'de çalýþmaktadýr. Aþaðýdaki
grafiklerde SÜTAÞ A.Þ. ve TARFAÞ A.Þ.'de istihdam edilen mavi ve beyaz yakalýlarýn yýllar
itibarýyla daðýlýmý verilmektedir.

Þekil 1.2. Mavi Yakalý Çalýþanlarýn Yýllar Ýtibarýyla Daðýlýmý
856

681

410
354

Grafikten de görüleceði üzere SÜTAÞ Grubu Aksaray tesislerinde toplam mavi yakalý istihdamý
2008-2011 döneminde hýzlý bir artýþla 354'den 856'ya yükselmiþtir. 2000 yýlý Genel Nüfus Sayýmýna
göre il'de ortalama hanehalký büyüklüðü 5,05 kiþi olmasý referans alýndýðýnda TARFAÞ ve SÜTAÞ'ýn
toplamda yaklaþýk 4350 kiþilik alt gelir grubundaki hanehalkýna maaþ ve ücret ödemeleri þeklinde
katký saðladýðý görülmektedir.

28

Þekil 1.3. Beyaz Yakalý Çalýþanlarýn Yýllar Ýtibarýyla Daðýlýmý
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41
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Dolaylý yollardan saðlanan istihdam içerisinde mono distribütörlerin ve süt üreticilerinin payý
büyüktür. Bunun yanýnda, süt toplayýcýlarý, nakliye, güvenlik, servis hizmetleri, peyzaj, proje
uygulama gibi alanlarda da istihdam saðlanmaktadýr. Dolaylý yollardan bu þekilde saðlanan
istihdam 17 binin üzerindedir. Yüksek nitelikli personelin istihdamý bölgenin insani sermaye
stokuna yapýlmýþ önemli bir katkýdýr. Bir bölgedeki bilgi stokundaki artýþ, insan kaynaðýndaki
(beþeri sermaye) ve üretim teknolojilerindeki ilerleme, artan getiriler ve ölçek ekonomileri,
dýþsallýklar, iþte uzmanlaþma ve piyasa geniþlemesi ile taþma/yayýlma etkileri bölgelerin büyümelerine
önemli katkýlar saðlamaktadýr. Bu baðlamda, nitelikli insan kaynaklarýnýn bu tür bölgelerde üst
gelir grubunda olmalarý nedeniyle, tüketim etkilerinin yaný sýra pozitif dýþsallýklar ve bilgi taþmalarý
yoluyla bölgedeki üretme kültürünün deðiþimine orta ve uzun vadede daha açýk bir þekilde
katkýlarý görülebilecektir. SÜTAÞ ve TARFAÞ A.Þ. uluslar arasý kalitede üretim merkezleri olarak,
Aksaray bölgesinde inþa ettikleri ve merkezinde yer aldýklarý yeni iþ eko-sistemi ile geçimlik bir
aktivite olarak görülen süt üretiminin iktisadi bir faaliyet olarak algýlanmasý ile iktisadi kültürün
yaygýnlaþmasýna da ciddi katkýlar saðlamaktadýr. Bu dönüþümün itici gücü nitelikli insan
kaynaklarýdýr.

1.3. SÜTAÞ Grubu Çalýþaný Baþýna Üretilen Katma Deðer
2006 ve 2007 yýllarýnda henüz istihdam saðlanmadýðýndan kiþi baþýna düþen katma deðer
miktarý da hesaplanamamýþtýr. 2008 yýlýnda istihdam edilen her bir kiþi (burada mavi ve beyaz
yakalý ayýrýmý yapýlmamaktadýr) 237 bin TL'lik katma deðer üretmiþtir. 2009 yýlýnda bu miktar
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Þekil 1.4. Çalýþan Baþýna Düþen Katma Deðer
(2012 yýlý rakamlarýyla, bin TL)

610 bin TL'ye çýkmýþtýr. 2010 yýlýnda çalýþan baþýna düþen katma deðer miktarýnda bir miktar
azalma olmuþtur. Zira 2010 yýlýnda istihdam sayýsýnda önemli bir artýþ olmuþtur. 2011 yýlýnda
ise çalýþan baþýna düþen katma deðer miktarý bir önceki yýla göre yüzde 19'un üzerinde artýþ
göstererek 629 bin TL olmuþtur.

1.4. SÜTAÞ Grubunun Konumu ve Aksaray Ekonomisine
Doðrudan Etkisi
Bu bölümde, yatýrým faaliyetleri 2006 yýlýnda baþlayan ve fiilen üretime 2008 yýlýnda geçen
SÜTAÞ Grubu Aksaray tesislerinin il ve çevre illerin ekonomisine etkisi analiz edilmektedir. 2006
yýlýnda 2,7 milyon TL'lik bina yatýrýmý ile baþlayan faaliyetler yýllar itibarýyla gittikçe yoðunlaþarak
bölge ekonomisine ciddi bir katký saðlamýþtýr. SÜTAÞ Grubu, geçen 5 yýllýk dönemde yaklaþýk
2,1 milyar TL Aksaray ve çevre illerin ekonomisine katký saðlamýþtýr. Aþaðýdaki þekil, SÜTAÞ
Grubunun 5 yýllýk dönemdeki Gayri Safi Hâsýla (GSH) miktarýný göstermektedir.
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Þekil 1.5. SÜTAÞ Grubu Katma Deðer (GSH) Etkisi
(2012 sabit fiyatlarýyla, milyon TL)

Þekil 1.5'ten de görüleceði üzere, SÜTAÞ Grubunun GSH miktarý 5 yýl içerisinde önemli
ilerlemeler kaydetmiþtir. 2008 yýlýnda faaliyete geçen tesisin 94 milyon TL'lik GSH deðeri 2011
yýlýnda 570 milyon TL'ye (sabit fiyatlarla) yükselmiþtir. 2006-2011 dönemindeki toplam SÜTAÞ
Grubunun GSH miktarý 1,4 milyar TL olmuþtur. Yýllar itibarýyla SÜTAÞ Grubu GSH'sinin alt
kalemlerine iliþkin detaylý bilgiler (cari fiyatlar üzerinden) þu þekildedir;

Tablo 1.1. Yýllar Ýtibarýyla SÜTAÞ Grubu GSH'sinin
Alt Kalemler Ýtibarýyla Daðýlýmý (cari fiyatlarla, TL)

(Aksaray Dýþý Satýþ) (Aksaray Dýþý Alým)
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Aksaray ekonomisi içerisinde SÜTAÞ Grubunun büyüklüðü üzerinde yapýlan analizler, þirketin
ilde aðýrlýðýný gitgide artýrdýðýný göstermektedir. 2006 yýlýnda cari fiyatlarla 2,7 milyon TL olan
SÜTAÞ Grubu katma deðer miktarý 2011 yýlýnda yaklaþýk 539 milyon TL'ye yükselmiþtir. Böylece,
2012 yýlý sabit fiyatlarýyla 1,40 milyar TL olan SÜTAÞ Grubu toplam GSH miktarý cari fiyatlarla
1,23 milyar TL olarak gerçekleþmiþtir.
Üretilen katma deðerin yüzde 70'lik kýsmý Aksaray dýþýna yapýlan satýþ sonucunda elde
edilmiþtir. Aksaray içerisinde tüketilen SÜTAÞ Grubu süt ve süt ürünleri miktarý toplam GSH'nin
yüzde 15'ini oluþturmaktadýr. Geriye kalan yüzde 15'lik bölüm ise þirketin yatýrýmlarý sonucu
üretilen katma deðerdir. Özel tüketim, ihracat (Aksaray dýþýna yapýlan satýþ) ve ithalat (Aksaray
dýþýndan yapýlan alým) rakamlarý yýllar boyunca düzenli þekilde artýþ göstermekle birlikte, þirket
yatýrýmlarý özellikle 2007 ve 2008 yýllarýnda yoðunlaþmaktadýr.

Þekil 1.6. TARFAÞ A.Þ. Yem Üretim Deðeri (cari fiyatlarla milyon TL)

Kuruluþunun üçüncü yýlýnda, yani 2009 yýlýndan itibaren TARFAÞ A.Þ. tarafýndan yem üretimine
baþlanmýþtýr. Ýki yýl içerisinde yem üretimi iki kat artýþ göstermiþtir. Üretilen yemin bir bölümü
SÜTAÞ grubu tarafýndan tüketilmekle birlikte, kalan bölüm SÜTAÞ grubu dýþýna SÜTAÞa süt
üreten üreticilere yem satýþý olarak gerçekleþtirilmektedir.
Yem girdisinin yanýnda, süt kalitesinin de artýrýlmasý SÜTAÞ Grubu tarafýndan üzerinde önemle
durulan konulardan biridir. Son üç yýl içerisinde 2.456 buzaðý yetiþtirilerek üreticilere gebe düve
olarak daðýtýlmýþtýr. TARFAÞ A.Þ. tarafýndan yürütülen hayvan ýslahý ve verimliliðinin
artýrýlmasý çalýþmalarý sonucunda, hayvan baþýna günlük olarak saðýlan süt miktarý
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2011 yýlýnda 29 lt'ye yükselmiþtir. Böylelikle, Aksaray-SÜTAÞ çiftliklerinde üretilen 42,3 milyon
TL deðerindeki süt, grubun Aksaray süt fabrikasýnda süt ürünlerine dönüþtürülmüþtür.
Sosyal sorumluluðun bir gereði olarak, SÜTAÞ Grubu çiftçilerin bilinç düzeylerinin artýrýlmasý,
iyi uygulama örneklerinin yaygýnlaþtýrýlmasý ve süt üretiminde verimlilik düzeyinin yükseltilmesi
amacýyla eðitim programlarý düzenlemektedir. Bu çerçevede, 2010 ve 2011 yýllarýnda yapýlan
ve 3-4 gün devam eden eðitimlere 708 kiþi katýlým saðlamýþ, toplamda 20.000 saati aþan bir eðitim
faaliyeti gerçekleþtirilmiþtir.

Þekil 1.7. Yýllar Ýtibarýyla SÜTAÞ Grubu ve Aksaray'ýn GSYH Deðerleri

Yukarýdaki grafikte SÜTAÞ Grubu ile Aksaray'ýn GSYH deðerleri cari fiyatlar üzerinden
karþýlaþtýrmalý olarak verilmektedir. Dönem boyunca Aksaray'ýn GSYH deðeri yaklaþýk 3,5 - 4
milyar TL dolaylarýnda seyretmekte iken, SÜTAÞ Grubunun GSH miktarý önemli ilerlemeler
kaydetmiþtir. Son iki yýl içerisinde üretilen katma deðer miktarý yüzde 100'ün üzerinde artýþ
göstermiþtir.
Burada açýklýða kavuþturulmasý gereken önemli bir husus, Aksaray ilinin GSYH deðerlerinin
nasýl hesaplandýðýdýr. Zira, Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan il düzeyinde GSYH en
son 2001 yýlýnda hesaplanmýþ, bu yýldan sonra GSYH hesabý yapýlmamýþtýr. Bunun yerine, TÜÝK
tarafýndan 26 Düzey-2 bölgesi temelinde 2004-2008 dönemine iliþkin Gayri Safi Katma Deðer
(GSKD) rakamlarý açýklanmýþtýr. Bu çalýþma çerçevesinde, gerek mevcut GSKD verileri gerekse
ulusal GSYH'nin alt kalemleri (özel tüketim, devlet harcamalarý, yatýrým, ihracat ve ithalat)
itibarýyla daðýlýmý üzerinden ilin payý hesaplanarak 2010 yýlý için Aksaray'ýn GSYH deðerleri
türetilmiþtir.
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Bir diðer ifadeyle, katma deðer yöntemi ile harcamalar yöntemi kullanýlarak Aksaray'a ait
GSYH deðeri bulunmuþtur. Buna göre, 2010 yýlýnda harcamalar yöntemi ile Aksaray'ýn GSYH
deðeri 3,76 milyar TL; katma deðer yöntemi ile hesaplanan GSYH deðeri ise 3,7 milyar TL olarak
hesaplanmýþtýr. Ýki yöntem arasýndaki sapma yüzde 1,6 olmuþtur. Buna göre, 2010 yýlý harcamalar
yöntemiyle hesaplanan GSYH esas alýnarak, Kalkýnma Bakanlýðý tarafýndan yayýnlanan 2011 Yýlý
Programýndaki GSYH büyüme hýzlarý çerçevesinde, son beþ yýlýn GSYH deðerleri elde edilmiþtir.

Þekil 1.8. Yýllar Ýtibarýyla SÜTAÞ Grubunun Aksaray GSYH'si Ýçindeki Payý (%)

2006 yýlýnda SÜTAÞ Grubunun Aksaray ekonomisi içerisindeki payý yüzde 0,08 düzeyinde
iken, 2008 yýlýnda þirketin süt ve süt ürünleri üretimine baþlamasýyla önce yüzde 1,9; 2009 yýlýnda
ise yüzde 6,6 düzeyine ulaþmýþtýr. 2010 ve 2011 yýllarýnda þirketin üretim deðerlerindeki hýzlý
artýþýn da etkisiyle, Aksaray GSYH'si içerisindeki payý sýrasýyla yüzde 9 ve yüzde 13,8 olarak
gerçekleþmiþtir. SÜTAÞ Grubunun Aksaray ekonomisine katkýsý bu seviyede olurken, Aksaray'ýn
kiþi baþýna düþen gelire de fark edilir miktarda katkýsý olmuþtur. Aþaðýdaki þekil, SÜTAÞ Grubunun
ilde bireysel refaha saðladýðý katkýyý göstermektedir.
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Þekil 1.9. SÜTAÞ Grubunun Aksaray'da kiþi baþý GSYH'ye Katkýsý (TL)

Yapýlan hesaplamalara göre, 2006 yýlýnda Aksaray ilinde kiþi baþýna düþen gelir 9.515 TL iken,
2011 yýlýnda bu rakam 10.302 TL'ye yükselmiþtir. SÜTAÞ Grubunun kiþi baþýna düþen gelire
etkisi ise þirketin kurulduðu ilk üç yýlda sýnýrlý kalmakla birlikte, son üç yýlda ciddi miktarda artýþ
göstermiþtir. 2009 yýlýnda 612 TL olan kiþi baþýna düþen gelir katkýsý, 2010 yýlýnda 894 TL'ye,
2011 yýlýnda ise 1.422 TL'ye yükselmiþtir.

1.5. SÜTAÞ Grubu Aksaray Yatýrýmlarýnýn Toplam Etkisi
1.5.1. SÜTAÞ Grubunun Doðrudan ve Dolaylý Olarak Bölge
Ekonomisine Etkisi
SÜTAÞ Grubu Aksaray tesislerinin bölge ekonomisine toplam etkisinin ölçülmesi, þirket
tarafýndan yürütülen ekonomik faaliyetler neticesinde ortaya çýkan Ekonomik Katma Deðerin
(Gayri Safi Hasýla - GSH) yanýnda, bu ekonomik faaliyetlerin neden olduðu ikincil düzeydeki
etkileri (dolaylý etki) ile üçüncül düzeydeki etkilerin (uyarýlmýþ etki) GSHye ilave edilmesiyle
elde edilmektedir.
Doðrudan etki analizinde, nihai tüketim unsurlarýnda meydana gelen artýþa baðlý olarak SÜTAÞ
Grubunun bölge ekonomisi içerisindeki etkinlik düzeyi ölçülmüþ ve Þekil 1.5te sunulmuþtur.
Buna göre, 2006  2011 döneminde SÜTAÞ Grubunun toplam doðrudan etkisi 1,4 milyar TL
olarak hesaplanmýþtýr.
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Þekil 1.10. SÜTAÞ Grubunun Doðrudan ve Dolaylý Olarak
Bölge Ekonomisine Etkisi (2012 sabit fiyatlarýyla, milyon TL)

Dolaylý ekonomik etki, nihai talep unsurlarýnda meydana gelen artýþýn saðlanmasý amacýyla
üretim zincirinde, bir diðer ifadeyle bölge içerisinde ve bölgeler arasý aramalý akýmlarýnýn saðladýðý
ekonomik aktivitelerin toplamýndan oluþmaktadýr. Dolaylý ekonomik etkinin ölçülebilmesi için
bölgesel girdi-çýktý tablosunun hazýrlanmasý gerekmektedir. Girdi-çýktý tablolarýna dayalý model
çalýþmasýna raporun ikinci kýsmýnda geniþ þekilde yer verilmiþtir. 2006-2011 dönemine iliþkin
SÜTAÞ Grubu aramalý akýmlarý incelendiðinde, son beþ yýllýk dönemde SÜTAÞ Grubunun toplam
dolaylý etkisi 554 milyon TL olarak hesaplanmýþtýr. Doðrudan ve dolaylý yollardan SÜTAÞ
Grubunun ekonomiye etkisi 1,955 milyar TL olmuþtur. Dönem boyunca doðrudan ekonomik
etkinin yüzde 40'ý seviyesinde dolaylý bir ekonomik canlýlýk saðlanmýþtýr.

1.5.2. SÜTAÞ Grubunun Uyarýlmýþ Etki Düzeyi ve Toplam Etkinin
Hesaplanmasý
Üçüncül düzeyde etkilerin ölçülmesinde, doðrudan ve dolaylý ekonomik faaliyetler sonucunda
saðlanan istihdam, dolayýsýyla hanehalklarýnýn gelirlerindeki artýþ miktarý, sermaye sahiplerinin
elde ettiði karlar ile devlete ödenen vergiler toplanarak uyarýlmýþ etki toplamýna ulaþýlmaktadýr.
2006 - 2011 döneminde, bu þekilde 139 milyon TL'lik uyarýlmýþ etki üretilmiþtir.
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Þekil 1.11. SÜTAÞ Grubunun Toplamda Bölge Ekonomisine Etkisi
(2012 sabit fiyatlarýyla, milyon TL)

SÜTAÞ Grubu Aksaray tesislerinin beþ yýllýk dönemde, toplamda Aksaray ve çevre illerin
ekonomisine etkisi 2,094 milyar TL düzeyinde olmuþtur. Toplam etkinin yüzde 67'sini doðrudan
etkiler, yüzde 26'sýný dolaylý etkiler ve yüzde 7'sini ise uyarýlmýþ etkiler oluþturmaktadýr.
Söz konusu üç etki düzeyinin cari fiyatlar üzerinden tutarlarý da Þekil 1.12'de sunulmaktadýr.
2006 - 2011 döneminde, toplam doðrudan etki 1.233 milyon TL, dolaylý etki 497 milyon TL,
uyarýlmýþ etkiler ise 124 milyon TL olmuþtur.

Þekil 1.12. Doðrudan, Dolaylý ve Uyarýlmýþ Etkiler (cari fiyatlarla, milyon TL)
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Þekil 1.13. Doðrudan, Dolaylý ve Uyarýlmýþ Etkiler
(2012 sabit fiyatlarýyla, milyon TL)
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2012 yýlý sabit fiyatlarý ile her üç etki düzeyi yukarýdaki grafikte görülebilmektedir. Buna göre,
2006 ve 2007 yýllarý þirketin yatýrým dönemi olduðundan dolaylý ve uyarýlmýþ etki üretilememiþtir.
2008 yýlýnda üretim faaliyetlerinin baþlamasý ile birlikte, doðrudan etkinin yanýnda dolaylý ve
uyarýlmýþ etki düzeyinde de artýþ meydana gelmiþtir. Bu yýlda toplam etkinin yaklaþýk ¾'ü
doðrudan etkilerden oluþmaktadýr. Son üç yýllýk dönemde ise dolaylý etki miktarýnýn toplam
içerisindeki payýnýn arttýðý görülmektedir (Þekil 1.13.).

Þekil 1.14. Her Üç Etki Düzeyinin Yüzdesel Daðýlýmý
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KUTU 1:
EKONOMÝK ETKÝ ANALÝZÝNDE DOÐRUDAN, DOLAYLI VE UYARILMIÞ
ETKÝLERÝN AYRIÞTIRILMASI.

Doðrudan Etki

Doðrudan Etki : Belirli bir ürün veya hizmetin nihai tüketimine olan talebin yükselmesi
durumunda üreticiler bu ürüne iliþkin talebi karþýlamak üzere üretim düzeyini artýracaklardýr.
Dolayýsýyla, o ürün veya hizmete olan nihai talep düzeyi yükselmiþ olacaktýr. Nihai talep ile
doðrudan iliþkili olarak saðlanan üretim miktarýndaki deðiþimler doðrudan etkileri kapsamaktadýr.
Dolaylý Etki : Üreticiler üretim düzeylerini yükselttikçe, tedarik zinciri içerisinde bulunan ve
nihai ürünün üretilmesi için gerekli olan aramalý akýmlarýnda da artýþ olacaktýr. Nihai talep
unsurlarýnda meydana gelen artýþa paralel olarak girdi tedarik zincirinin herhangi bir halkasýnda
(geri baðlantýlý sektörlerde) saðlanacak ekonomik faaliyetler dolaylý etkileri oluþturmaktadýr.
Uyarýlmýþ Etki : Doðrudan ve dolaylý yollardan ekonomide saðlanan canlanmanýn neticesi olarak
hanehalký gelirlerinde artýþ olacaktýr. Bu þekilde saðlanan gelirlerin yeniden nihai tüketime
harcanmasý yoluyla uyarýlmýþ etkiler üretilmiþ olacaktýr.
(2012 Sabit Fiyatlarýyla)

39

2

B Ö L Ü M
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2. SÜTAÞ GRUBUNUN AKSARAY EKONOMÝSÝNE
ETKÝSÝNÝN HESAPLANABÝLÝR GENEL DENGE MODELÝ
YOLUYLA TAHMÝNÝ: 2012-2020 DÖNEMÝ
2.1. Ýki Bölgeli/Ýki Sektörlü Girdi-Çýktý Tablosu ve Sosyal
Hesaplar Matrisinin Oluþturulmasý
Raporun birinci bölümünde yapýlan analizlerde, SÜTAÞ Grubu tarafýndan üretilen katma deðer
miktarý, bunun Aksaray ekonomisi içerisindeki büyüklüðü ve ilde yaþayan bireylerin bu ekonomik
faaliyetlerden aldýklarý paya iliþkin bilgilere yer verilmiþtir. Bunun yanýnda, SÜTAÞ Grubunun
il ekonomisine doðrudan yaptýðý katký analiz edilmekte, bunun yerel ekonomideki dolaylý ve
uyarýlmýþ etkilerine de (indirect and induced effects) yer verilmiþtir. SÜTAÞ Grubunun doðrudan
ekonomiye saðladýðý katkýnýn yaný sýra, dolaylý ve uyarýlmýþ etkilerin ölçülebilmesi için girdiçýktý tablolarýnýn hazýrlanmasý gerekmektedir.
Bu amaçla, SÜTAÞ Grubu ve Aksaray ekonomisinin fotoðrafýný çeken iki bölgeli (SÜTAÞ
Grubu ve Aksaray) ve iki sektörlü (tarým ve diðer sektörler) girdi-çýktý tablosu hazýrlanmýþtýr.
Bu tabloya dayanýlarak hazýrlanan Hesaplanabilir Genel Denge Modeli (HGD) ile de 2012-2020
döneminde SÜTAÞ Grubu tarafýndan planlanan üretim ve yatýrým tutarlarý doðrultusunda þirketin
Aksaray ekonomisini bu dönemde nasýl etkileyeceði üzerine kestirimlerde bulunulacaktýr.
Modelin iki bölgeli kurgulanmasýnýn nedeni, çalýþmanýn temel amacýnýn SÜTAÞ Grubunun
Aksaray özelinde bölgesel kalkýnmaya olan etkisinin ölçülebilmesidir. SÜTAÞ Grubu faaliyetleri
ile Aksaray ekonomisi tarým ve diðer sektörler olmak üzere iki ana sektörde toplulaþtýrýlmýþtýr.
Böylece ana faaliyet alaný tarýma dayalý sanayi olan SÜTAÞ Grubunun il ekonomisindeki etkisi
daha net þekilde ölçülmüþ olacaktýr.
Modelin temelini oluþturan girdi-çýktý tablosu 2011 yýlýna aittir. Tablonun SÜTAÞ Grubu kýsmý
firmanýn 2011 yýlý faaliyetlerinden elde edilen gerçek verilere dayanmaktadýr. Aksaray'a iliþkin
veriler ise iki temelde ele alýnabilir. Aramalý akýmlarýna iliþkin il ve bölge düzeyinde üretilmiþ
herhangi bir veri bulunmadýðýndan, Aksaray'ýn aramalý akýmlarý 2002 yýlý Türkiye Girdi-Çýktý
tablosunun yýllýk GSYH büyüme oranlarý çerçevesinde 2011 düzeyine getirilmesi ve Aksaray'ýn
ülke GSKD'si içerisindeki payýnýn (yüzde 0,38) tarým ve diðer sektörlere ayrýþtýrýlmasý ile elde
edilmiþtir.
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Girdi - çýktý tablosunun nihai talep unsurlarý ise çeþitli kaynaklardan elde edilmiþtir. Özel
tüketim ve kamu tüketimi hesaplarý 2012 Yýlý Programýndaki, 2011 yýlý Türkiye özel ve kamu
tüketim tutarýnýn Aksaray'ýn GSKD'si içerisindeki payý uyarýnca bölünmesinden elde edilmiþtir.
2011 yýlý ihracat ve ithalat rakamlarý TÜÝK tarafýndan iller için dolar bazýnda açýklanan dýþ ticaret
rakamlarýnýn o yýlsonu Merkez Bankasý döviz kuru ile çarpýlmasý sonucu elde edilen verilerden
oluþmaktadýr. Yapýlan hesaplamalar çerçevesinde oluþturulan dengedeki SÜTAÞ Grubu - Aksaray
Girdi Çýktý Tablosu aþaðýda sunulmaktadýr.
SÜTAÞ Grubu - Aksaray girdi-çýktý tablosu baz alýnarak SÜTAÞ Grubu - Aksaray Sosyal Hesaplar
Matrisi (SHM) oluþturulmuþ ve ekte sunulmaktadýr. SHM içerisinde Üretim Faktörleri hesabýný
girdi-çýktý tablosunda yer alan emek ve sermaye hesaplarý oluþturmaktadýr. Girdi-çýktý tablosundaki
tarým ve diðer sektörlerin aramalý akýmlarý SHM'de SÜTAÞ Grubu ile Aksaray'ýn mal ve hizmet
girdilerini teþkil etmektedir. Girdi-çýktý tablosunda yer alan dolaylý vergiler kalemi SHM'de devlet
hesabýný oluþturmaktadýr. Bölgelerin faaliyetleri neticesinde ürettikleri vergiler devlete gelir olarak
yansýmaktadýr.
SHM içerisinde bulunan ve girdi-çýktý tablosunda yer almayan en önemli hesaplardan birisi
hanehalklarý hesabýdýr. SÜTAÞ Grubu tarafýndan ödenen ücretler hanehalklarýna gelir olarak
yansýmaktadýr. SHM'de girdi-çýktý tablosundan farklý olarak yer alan bir diðer hesap da dýþ âlem
hesabýdýr. Dýþ Âlem hesabý içerisinde yer alan ihracat kalemi, Aksaray'ýn 2010 yýlý tarým ve diðer
sektörler tarafýndan yapýlan ihracat tutarýnda tabloya yansýtýlmýþtýr. Ýthalat kalemi ise tablonun
satýr kýsmýnda (girdi) yer alan Dýþ Âlem hesabý içerisinde yer almaktadýr.
SHM tablosunda yer alan; iþletmeler, hanehalklarý, devlet ve sermaye hesaplarý arasýndaki
akýmlar Yeldan ve Voyvoda (2010) tarafýndan üretilen Türkiye SHM'sinde yer alan bu hesaplarýn
yýllýk GSYH büyüme hýzlarý ile yeniden hesaplanarak 2010 yýlýna getirilmesi ve Aksaray GSKD'sinin
ülke içerisindeki payý nispetinde ilgili hesaplarda gösterilmiþtir.
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Tablo 2.1. SÜTAÞ Grubu - Aksaray Girdi - Çýktý Tablosu (2011, TL) (Devamý)

Tablo 2.1. SÜTAÞ Grubu - Aksaray Girdi - Çýktý Tablosu (2011, TL)

KUTU 2:
EKONOMÝK ETKÝ ANALÝZÝNDE KULLANILAN ARAÇ KUTUSU
Girdi-Çýktý Yöntemi:
Makro ekonomik modeller, üç sektörlü ekonomide analiz edildiðinde tarým, sanayi ve hizmetler
sektörleri hakkýnda-özellikle endüstrilerin alt sektörleri kapsamýna giren endüstrilerle ilgili-detaylý bilgi
vermekten yoksundurlar. Ekonominin genel dengesini ayný anda saðlamaya çalýþan planlamacýlar için
bu sektörler arasýndaki baðlar ve karþýlýklý iliþkiler çok önemlidir. Bu görevi yerine getirmek için
geliþtirilen modeller, endüstrilerarasý baðýnlaþma altýnda incelenmektedir. Endüstriler arasý baðýnlaþma,
milli ekonominin yapýsal özelliklerini yansýtan bilgileri, belirli bir tekniðe göre Girdi-Çýktý (Input-Output)
Tablosu olarak bilinen ve ham verileri kapsayan bir tabloda toplar. Bu tablodan çýkarýlan çeþitli katsayý
matrisleri ve ters matris yardýmýyla da ekonomik yapýyý analiz eder. Analizin hareket noktasý, endüstriler
arasý yapýsal baðýnlaþmanýn ölçülmesidir.
(Kýzýltan Alaattin, Ersungur Mustafa (2004) "Türkiye Ekonomisinde Sektörlerin Ýstihdama Etkisindeki
Deðiþim/Girdi-Çýktý Yaklaþýmýyla Bir Uygulama", Atatürk Üniversitesi)
Sosyal Hesaplar Matrisi:
Sosyal Hesaplar Matrisi (SHM), ekonomi çapýndaki iliþkileri sergileyen ve en geniþ ifadesiyle bir
ekonomik bütünün yapýsal özelliklerini tablolaþtýran bir veritabaný ve hesap sistemidir. SHM milli
hesaplar, kamu kesimi genel dengesi, fon akýmlarý ve ödemeler dengesi gibi farklý muhasabe ve hesap
iþlemleriyle farklý kurum ve kuruluþlarca meydana getirilen ekonomik panaromalarý tek bir çerçevede
birleþtirmeyi ve uyumlaþtýrmayý amaçlamaktadýr. Böylelikle ekonomik iliþkilerin, iktisadi ve sosyal
etkileþimin, gerek ulusal gerekse toplum tabakalarý seviyesindeki izdüþümleri ve etkileri bütüncül bir
yaklaþýmla gözlenmiþ olur.
(Telli, Çaðatay (2004), "Sosyal Hesaplar Matrisi Üretme Yöntemi ve Türkiye Uygulamasý", DPT)
Hesaplanabilir Genel Denge Modeli:
Hesaplanabilir Genel Denge Modelleri (HGD), bir ekonominin üretim, bölüþüm ve birikim dinamiklerini
sergileyen tutarlý ve eþanlý "Walrasgil" denge sistemleridir. Ekonominin temel yapýsal özelliklerini
yansýtan HGD yaklaþýmý,sosyo-ekonomik politikalarýn analiz edilmesi, alternatif yol haritalarýnýn
çýkarýlmasý ve yakýn iktisat tarihinin vektörlerine ayrýþtýrýlmasý gibi çok geniþ bir yelpazede kullanýlabilecek
güçlü bir analitik araç ve adeta iktisadi bir labaratuvardýr.
Metodolojik açýdan ise, HGD modellerinden yararlanýlan alanlar þöyle sýralanabilir: Modelin simülasyonu
sýrasýnda kontollü deneyler yapýlmasý, baðýmlý ve baðýmsýz deðiþkenlerin ekonomi üzerindeki etkilerinin
ayrýþtýrýlmasý, cari politikalarýn implikasyonlarý, istikrarlý koþullar altýnda politika tasarýmý, iç ve dýþ
þoklara karþý geliþtirilen politikalarýn etkinliðinin araþtýrýlmasý, kötü-iyi ve optimal politikalar, iktisadi
öngörü ve tahminler, alternatif tarih senaryolarý, yol haritalarýnýn oluþturulmasý ve karþýlaþtýrýlmasý,
deneysel olarak önemli iliþkilerin tesbiti ve odak geliþtirilmesi, deðiþkenler arasýndaki dolaylý (genel
denge) etkilerin ve baðlantýlarýn çözülmesi, deðiþik alanlardaki yahut ayný alandaki farklý politikalar
arasýnda sinerji oluþturulmasý, dinamik ve deðiþen koþullar altýnda iyi politikanýn seçimi vb.
(Telli, Çaðatay (2004), "Sosyal Hesaplar Matrisi Üretme Yöntemi ve Türkiye Uygulamasý", DPT)
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Tablo 2.2. SÜTAÞ Grubu - Aksaray Sosyal Hesaplar Matrisi (2011, TL)
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Tablo 2.2. SÜTAÞ Grubu - Aksaray Sosyal Hesaplar Matrisi (2011, TL) (Devamý)

2.2. Ýki Bölgeli/Ýki Sektörlü SÜTAÞ-Aksaray Genel Denge
Modeli
2.2.1. Modelin Genel Yapýsý
Ýki bölgeli ve iki sektörlü yapýda oluþturulan SHM Tablosuna dayalý olarak inþa edilen
Hesaplanabilir Genel Denge Modelinde ilk olarak bölgesel akýmlarýn cebirsel olarak ayrýþtýrýlmasý
gerekmektedir. Modelin kurgusu, üretim süreçlerinin bölgesel, harcama süreçlerinin ise ulusal
düzeyde yapýlandýrýlmasýna dayandýrýlmýþtýr. Bu yapýya koþut olarak, ulusal ekonominin üretimistihdam-gelirin bölüþümü ve ihracat faaliyetleri bölgesel olarak kurgulanmaktadýr. Modelin
tarifi ve denklemleri Ek 2'de verilmektedir.
Bu çözümden hareketle, her iki bölgenin yarattýðý katma deðer ulusal düzeyde toplulaþtýrýlmakta
ve toplam ithalat arzý ile birleþtirilerek ulusal düzeyde toplam arz (absorption) elde edilmektedir.
HGD yazýnýnda toplam arz miktarý bileþik mal kavramýna tekabül eder. Armington (1969)
tarafýndan kurgulanan bu kavrama göre, yurt içinde üretilen mal (DC) ve ithalat (M) birbirlerini
eksik düzeyde ikame etmekte ve bir ikame esnekliði aracýlýðýyla fonksiyonel olarak tanýmlanmaktadýr:

2.2.2. Genel Denge ve Dinamik Yapý
Genel denge makroekonomi modeli, mal piyasalarýnýn, iþgücü ve sermaye piyasalarý ile
ödemeler dengesinin temizlenmesi için ürün fiyatlarýnýn ve kar oranlarýnýn ve reel döviz kurunun
içsel ayarlamasý ile dengeye getirilir. Her bir dönemde formel kesim reel ücretleri bölgesel iþgücü
piyasalarý için sabitlenerek, iþgücü piyasasýndaki denge ise istihdam ayarlamalarý aracýlýðý ile
saðlanmaktadýr. Dolayýsýyla mal piyasalarýnda her bir sektörel ürün için toplam arz toplam talebe
eþitlenmektedir.
Makroekonomik genel denge koþulu ise toplam tasarruflarýn toplam yatýrýmlara eþitlenmesini
gerektirmektedir. Tasarruf - yatýrým dengesinde geçen CAdef ifadesi ulusal ekonominin yaratmakta
olduðu cari iþlemler dengesi açýðýný göstermekte ve ihracat gelirleri, iþçi dövizleri, yurtdýþýndan
borçlanma ile ithalat, yurt dýþýna yapýlan kar transferleri ve dýþ borç faiz ödemelerinin farkýndan
oluþmaktadýr.
Ödemeler dengesinde geçen dýþ sermaye giriþleri yabancý paralar cinsinden dýþsal (sabitlenmiþ
patikada) varsayýlmýþtýr. Döviz kurunun piyasadaki reel deðeri ödemeler dengesini çözmektedir.
Model, dinamik kurgusu boyunca dýþsal olarak belirlenmiþ deðiþkenlerin ve politika deðiþkenlerinin
yýllýk deðerlerini ekonominin 2005-2015 büyüme çizgisinin karakterize edilmesi amaçlý bir
giriþimde güncellemektedir. Ara dönemlerde, ilk olarak sermaye stoklarýný amortisman çýkýldýktan
sonra kalan yeni yatýrým harcamalarý ile güncelliyoruz. Ýþgücü nitelikleri nüfus artýþ hýzý ile
artmaktadýr. Benzer þekilde, teknoloji faktörü üretkenlik oranlarý Hicks-nötr biçiminde belirtilmektedir.

2.2.3. Model Sonuçlarý
Ýki bölgeli ve iki sektörlü olarak hazýrlanan Aksaray - SÜTAÞ Genel Denge Modelinde, SÜTAÞ
Grubunun 2012 - 2020 dönemine iliþkin üretim projeksiyonlarý çerçevesinde Aksaray ekonomisine
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etkisi analiz edilmiþtir. SÜTAÞ Grubunun bu döneme iliþkin öngörülen üretim, yatýrým, ihracat
ve ithalat tutarlarý çerçevesinde 2012 - 2020 dönemi SÜTAÞ Grubu GSH projeksiyonu aþaðýdaki
grafikte verilmektedir.

2012 sabit fiyatlarýyla, milyon TL

Þekil 2.1. 2012-2020 Dönemi SÜTAÞ Grubu
Tahmini Gayri Safi Hasýlasý

2012-2020 döneminde SÜTAÞ Grubunun Gayri Safi Hasýlasýnýn (GSH) kademeli olarak artýþ
göstermesi beklenmektedir. Buna göre, 2011 yýlýnda 570 milyon TL olan SÜTAÞ Grubu GSH
miktarý 2020 yýlýnda yaklaþýk 1,5 milyar TL'ye yükselecektir. 9 yýllýk periyotta SÜTAÞ Grubunun
Aksaray ekonomisine doðrudan etkisinin toplamda 10 milyar 722 milyon TL olmasý beklenmektedir.

2012 sabit fiyatlarýyla, milyon TL

Þekil 2.2. SÜTAÞ Grubu GSH ve Aksaray'ýn GSYH Deðerleri
(Tahmin)
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2012-2020 dönemi SÜTAÞ Grubunun GSH ile Aksaray'ýn GSYH deðerleri karþýlaþtýrmalý olarak
Þekil 2.2'de verilmektedir. Dönem baþýnda Aksaray'ýn GSYH deðerinin yaklaþýk 4,5 milyar TL
dolaylarýnda olmasý beklenmektedir. SÜTAÞ Grubunun üretim düzeyini neredeyse üç katýna
çýkarmasý, Aksaray'ýn ekonomik geliþmesine de ivme katacaktýr. 2020 yýlý itibarýyla, SÜTAÞ
Grubunun planlanan üretim artýþýný yapmasý durumunda Aksaray'ýn reel GSYH miktarýnýn yaklaþýk
7,7 milyar TL düzeyine ulaþmasý öngörülmektedir. Bu durumda, 10 yýllýk dönemde Aksaray
GSYH deðeri yüzde 71,5 oranýnda artýþ gösterecektir.

Þekil 2.3. Yýllar Ýtibarýyla SÜTAÞ Grubunun
Aksaray GSYH'si Ýçindeki Tahmini Payý (%)

2011 yýlýnda Aksaray ekonomisi içerisinde SÜTAÞ Grubunun payý yüzde 14 düzeyinde
gerçekleþmiþtir. 2012-2020 döneminde SÜTAÞ Grubunun üretim faaliyetlerini artýrmasýyla birlikte
il ekonomisi içerisindeki payýnda da artýþ beklenmektedir. 2012 yýlýnda SÜTAÞ Grubunun payýnýn
yüzde 15'e ulaþmasý beklenirken, 2015'de en yüksek düzeye ulaþarak yüzde 21,2'lik seviyeye
ulaþacaðý öngörülmektedir.
SÜTAÞ Grubunun Aksaray'da üretim düzeyinin tam kapasite durumuna yaklaþmasý ve Aksaray'ýn
bu üretimin saðlayacaðý olumlu dýþsallýklar nedeniyle GSYH miktarýndaki yükselme sebebiyle
2015-2020 döneminde SÜTAÞ Grubunun payýnda bir miktar düþüþ görülmesi muhtemeldir.
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Þekil 2.4. Yýllar Ýtibarýyla SÜTAÞ Grubunun
Aksaray GSYH'si Ýçindeki Tahmini Payý (%)

Gelecek 10 yýllýk dönemde SÜTAÞ Grubunun 10,7 milyar TL tutarýnda bir GSH üreteceði
yukarýda ifade edilmiþti. Bu dönemde þirketin dolaylý etkilerinin 3,4 milyar TL, uyarýlmýþ etki
düzeyinin ise 878 milyon TL dolayýnda olacaðý hesaplanmýþtýr. Bu durumda, 2012-2020 döneminde
SÜTAÞ Grubunun Aksaray ili ve çevre ekonomisine toplamda 15 milyar TL'nin üzerinde etkisi
olmasý beklenmektedir.

Þekil 2.5. Her Üç Etki Düzeyinin Yüzdesel Daðýlýmý
(2012- 2020 Dönemi)
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Her üç etki düzeyinin yüzdesel daðýlýmý incelendiðinde, ortalamada yüzde 71'inin doðrudan
etkiler, yüzde 23'ün dolaylý etkiler yüzde 6'nýn ise uyarýlmýþ etkilerden oluþtuðu görülmektedir.
Uyarýlmýþ etkilerin payý dönem boyunca sabit kalýrken, dolaylý etkilerin payý yüzde 17 düzeyinden
yüzde 24'lere çýkabilecektir.

2.2.4. Model Simülasyonlarý
Yukarýda ifade edilen model sonuçlarý, SÜTAÞ Grubunun yatýrým ve üretim faaliyetlerini
artýrmasý sonucu gerek þirketin GSH miktarý gerekse Aksaray ve çevre ekonomilere ne düzeyde
etki edeceðini göstermektedir. Bu bölümde SÜTAÞ Grubunun üretim düzeyini 2011 yýlýndaki
üretim seviyesinde tutmasý ve ilave herhangi bir yatýrým yapmamasý durumunda bölge ekonomisinin
nasýl etkileneceði üzerine bir simülasyon yapýlacaktýr. Ýkinci bir simülasyonda ise baz senaryoda
olduðu gibi SÜTAÞ Grubunun yatýrým ve üretim seviyesinde planlanan artýþla birlikte Aksaray'a
yapýlan kamu yatýrýmlarýnda saðlanacak bir artýþýn þirket ve bölge ekonomisine nasýl etki edeceði
incelenecektir.

2.2.4.1. SÜTAÞ'ýn üretim düzeyini artýrmamasý durumunda bölge ekonomisi
SÜTAÞ Grubu 2011 yýlý yatýrým ve üretim düzeyini artýrmamasý durumunda doðaldýr ki þirketin
GSH üretim miktarý ile bölge ekonomisi üzerindeki etkisi raporun birinci bölümünde 2011 yýlý
için hesaplanan tutarlar üzerinden devam edecektir. Bir diðer ifadeyle SÜTAÞ Grubu yýllýk GSH
üretim miktarý 570 milyon TL olacak, yýllýk olarak bölgeye toplam etkisi ise 900 milyon TL
düzeyinde olacaktýr.
SÜTAÞ Grubu tarafýndan planlanan üretim seviyesine ulaþýlmasý durumunda, Aksaray'ýn 20122020 döneminde toplam 54,5 milyar, yýllýk ortalama 6 milyar TL tutarýnda GSYH düzeyine
ulaþmasý beklenmektedir. SÜTAÞ Grubunun üretim miktarýný sabit tutmasý durumunda Aksaray'ýn
bu dönemde toplam GSYH miktarý 44,6 milyar TL düzeyine inecektir. Bu durumda ilin GSYH
miktarý yaklaþýk 5 milyar TL düzeyine inecektir.
Sabit üretim varsayýmý altýnda SÜTAÞ Grubu GSH miktarý 5,13 milyar TL, yýllýk olarak 570
milyon TL düzeyinde olacaktýr. Þirketin planlanan yatýrým ve üretim faaliyetlerini gelecek 10
yýlda gerçekleþtirmesi durumunda GSH miktarý toplamda 10,7 milyar TL seviyesine çýkacaktýr.
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Þekil 2.6. SÜTAÞ'ýn Ýlave Üretim Yapmamasý Durumunda Ýl Ekonomisi
(2012 sabit fiyatlarýyla, milyon TL)

Yukarýdaki grafik her iki varsayým altýnda Aksaray ekonomisinin nasýl deðiþeceðini ortaya
koymaktadýr. SÜTAÞ Grubu sabit üretim seviyesinde kalmasý durumunda toplamda 10 milyar
TL, ortalamada ise yýllýk 1,1 milyar TL il ekonomisi daha düþük deðerlere sahip olacaktýr.

2.2.4.2. SÜTAÞ'ýn Üretim Düzeyi ile Kamu Yatýrýmlarýnda Artýþ Durumu
Bu simülasyonda SÜTAÞ Grubunun üretimlerini artýrmasýyla birlikte ilin kamu yatýrýmlarýndan
aldýðý payýn artýrýlmasý durumunda Aksaray ilinin nasýl etkileneceði üzerine kestirimlerde
bulunulacaktýr. 2011 yýlý itibarýyla Aksaray'ýn toplam kamu yatýrýmlarý içerisindeki payýnýn yüzde
0,5 olduðu düþünüldüðünde, bu oranýn yüzde bire çýkarýlmasýnýn etkisi analiz edilmiþtir.
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Þekil 2.7. SÜTAÞ'ýn Ýlave Üretimi ve Kamu Yatýrýmlarýnda
Artýþ Durumunda Ýl Ekonomisi
(2012 sabit fiyatlarýyla, milyon TL)

Bu simülasyon sonuçlarýna göre, 2012-2020 döneminde kamu yatýrýmlarýnýn artýrýlmasý
durumunda ilin ekonomisi 1,8 milyar TL ilave katma deðer üretecektir. Yýllýk olarak bu miktar
200 milyon TL tutarýndadýr.
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3. SONUÇ VE DEÐERLENDÝRME
1. SÜTAÞ Grubunun, bölgesel geliþme projesi özelliði arzeden tarýma dayalý sanayi alanýnda en
iyi uygulama örneði olarak, mikro firma verileri ve mezo düzeyde geliþtirilen hesaplanabilir
genel denge modeli marifetiyle bölgesel kalkýnmaya olan katkýsý, 2006-2011 dönemi için ölçülmüþ
ve 2012-2020 dönemi için ise tahmin edilmiþtir.
2. Çalýþmada SÜTAÞ Grubunun 2006-2011 dönemine ait mevcut üretim verileri ile 2012-2020
dönemine iliþkin projeksiyonlarýna dayalý olarak Aksaray iline olan etkileri ortaya konulmuþtur.
Bu çalýþma, makroekonomik analizlerde sýkça kullanýlan bir tekniðin sektör ve bölge düzeyinde
mezo-ekonomik katmanda mikro veriler üzerinden bölgesel iktisadi analiz ve politika simülasyonlarý
yapmak üzere kullanýlmasý bakýmýndan Türkiye'de ilk olma özelliðine sahiptir.
3. SÜTAÞ Grubunun katma deðer üretimi ve istihdam bakýmýndan Aksaray ve çevre ekonomilere
önemli oranda katkýsý bulunmaktadýr. 2006 - 2011 döneminde, 1000 kiþilik doðrudan ve 17.000
kiþilik dolaylý istihdam saðlayan SÜTAÞ Grubunun, toplam yatýrým tutarý 155 milyon TL'yi
bulmaktadýr.
4. 2006-2011 döneminde yapýlan bu yatýrýmlar ile birlikte SÜTAÞ Grubu TL Aksaray ve çevre
illerin ekonomisine 2012 fiyatlarýyla yaklaþýk 2,1 milyar toplam katký saðlamýþtýr. Bu miktarýn
1,4 milyar TL'si, yani yaklaþýk yüzde 67'sini SÜTAÞ Grubu tarafýndan üretilen Gayri Safi Katma
Deðer (GSH) oluþturmaktadýr. Geri kalan yüzde 26'sýný oluþturan 554 milyon TL'lik kýsým aramalý
akýmlarý sonucu oluþan ikincil dolaylý etkileri, nihayet toplam içerisindeki oraný yüzde 7'sini
oluþturan üçüncül uyarýlmýþ etkilerin ise 139 milyon TL'lik kýsmý teþkil etmektedir.
5. 2012-2020 döneminde üretilen katma deðerin yüzde 70'lik kýsmý Aksaray dýþýna yapýlan satýþ
sonucunda elde edilmiþtir. Aksaray içerisinde tüketilen SÜTAÞ Grubu süt ve süt ürünleri miktarý
toplam GSH'nin yüzde 15'ini oluþturmaktadýr. Geriye kalan yüzde 15'lik bölüm ise þirketin
yatýrýmlarý sonucu üretilen katma deðerdir.
6. 2012-2020 döneminde SÜTAÞ Grubunun Gayri Safi Hasýlasýnýn (GSH) kademeli olarak artýþ
göstermesi beklenmektedir. Ýki bölgeli ve iki sektörlü olarak hazýrlanan Aksaray - SÜTAÞ Genel
Denge Modelinde, SÜTAÞ Grubunun 2012-2020 dönemine iliþkin üretim projeksiyonlarý
çerçevesinde Aksaray ekonomisine etkisi analiz edilmiþtir. 2012-2020 döneminde SÜTAÞ Grubunun
Aksaray ili ve çevre ekonomisine toplamda 15 milyar TL'nin üzerinde etkisi olmasý
beklenmektedir.Buna göre, 10 yýllýk dönemde SÜTAÞ Grubunun Aksaray ekonomisine doðrudan
etkisinin toplamda 10 milyar 722 milyon TL olmasý beklenmektedir. Bu dönemde þirketin dolaylý
etkilerinin 3,4 milyar TL, uyarýlmýþ etki düzeyinin ise 878 milyon TL dolayýnda olacaðý hesaplanmýþtýr.
Bu durumda SÜTAÞ Grubunun Aksaray ekonomisi içerisindeki payý yüzde 20'ler seviyesine
çýkacaktýr.
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7. Yapýlan hesaplamalar 1 birim katma deðer üretiminin, bölge ekonomisine 1,5 birim yani
yüzde 50 artýþla dolaylý ve uyarýlmýþ etki yarattýðýdýr. Genel olarak, ulusal ekonomi düzeyinde
kamu yatýrýmlarýnýn toplam ekonomiye yapmýþ olduðu çarpan etkisi de 1.6 düzeyindedir. Bu
açýdan SÜTAÞ Grubu yatýrýmýnýn çarpan etkisinin oldukça yüksek olduðunu söylemek mümkündür.
Bölge ekonomisine etki açýsýndan, bu boyutta bir çarpana sahip tarýma dayalý sanayi sektörünün,
ülke refahýna katkýsý açýsýndan stratejik nitelikte olduðu gerçeði açýklýkla ortaya çýkmaktadýr.
SÜTAÞ Grubunun Aksaray Ekonomisine Etkisi (Özet Tablo)
2012 yýlý sabit fiyatlarýyla (milyon TL)
1

2

3

4

5

6

Birincil Etki

Ýkincil Etki

Üçüncül Etki

Dönem Boyu

Yýllýk

Etki Çarpaný

Tüketim

Kümülatif

Ortalama

(4) Bölü (1)

Uyarýlmýþ Etki

Toplam Etki

Toplam Etki

Katsayý

Katma Deðer Tedarik Zinciri
Dönem

Doðrudan Etki Dolaylý Etki

2006-2011

1.400

554

139

2.093

349

1,495

2012-2020

10.700

3.400

878

14.978

1.664

1,400
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EK-1: HESAPLANABÝLÝR GENEL DENGE MODELÝ AYRINTILARI
Modelin Genel Yapýsý
Ýki bölgeli ve iki sektörlü yapýda oluþturulan SHM Tablosuna dayalý olarak inþa edilen
Hesaplanabilir Genel Denge Modelinde ilk olarak bölgesel akýmlarýn cebirsel olarak ayrýþtýrýlmasý
gerekmektedir. Modelin kurgusu, üretim süreçlerinin bölgesel, harcama süreçlerinin ise ulusal
düzeyde yapýlandýrýlmasýna dayandýrýlmýþtýr. Bu yapýya koþut olarak, ulusal ekonominin üretimistihdam-gelirin bölüþümü ve ihracat faaliyetleri bölgesel olarak kurgulanmaktadýr. Modelin
tarifi ve denklemleri Ek 2'de verilmektedir.
Bu çözümden hareketle, her iki bölgenin yarattýðý katma deðer ulusal düzeyde toplulaþtýrýlmakta
ve toplam ithalat arzý ile birleþtirilerek ulusal düzeyde toplam arz (absorption) elde edilmektedir.
HGD yazýnýnda toplam arz miktarý bileþik mal kavramýna tekabül eder. Armington (1969)
tarafýndan kurgulanan bu kavrama göre, yurt içinde üretilen mal (DC) ve ithalat (M) birbirlerini
eksik düzeyde ikame etmekte ve bir ikame esnekliði aracýlýðýyla fonksiyonel olarak tanýmlanmaktadýr:
(1)
(1) No'lu cebirsel ifadede CC ülke çapýnda toplam özümseme (arz) miktarýný; DC yurt içinde
üretim miktarýný; M ise ithalat düzeyini vermektedir.
ise DC ile M arasýndaki ikame
esnekliðini göstermektedir. Ulusal düzeyde ele alýnan bu iliþki, elimizdeki modelde bölgelere
ayrýlarak yurt içi mal üretiminin bölgelere göre farklýlaþtýrýldýðýný öngörmektedir. Yani tek bir
yurt içi mal üretimi yerine iki farklý bölgenin ürettiði DCR faaliyeti söz konusudur. Böylelikle
yurt içi toplam özümseme DCY, DCZ, ve M miktarlarýnýn birbirleriyle ikame edilmesiyle
bulunmaktadýr.
Aþaðýdaki þekil yurtiçi üretim, ithalat ve özümseme arasýndaki iliþkileri sembolik olarak
betimlemektedir.
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Y ve Z bölgelerinde kullanýlan sermaye, K ve emek L girdileri bölgesel üretim faaliyetlerinde
X faktör girdilerini vermekte; oluþan bölgesel ücretler W ve bölgesel kar hadleri rk ve yurt içi
mal üretimi DC, ile bölgesel ihracat düzeyi E, özümseme düzeyi ile muhasebeleþtirilmektedir.
Özümseme CC ise toplam talep unsurlarýna ayrýþtýrýlmaktadýr: özel tüketim C, yatýrým harcamalarý
I, devlet harcamalarý G ve bölgesel ara malý harcamalarý INTr.
Bileþik mal sepetinin fiyatý, toplam dahili fiyat ile ithalat fiyatýna satýþ vergilerinin eklenmesi
ile bulunmaktadýr.
(2)

(3)
(4)
Bölgeler arasýnda ithal edilen mallarýn fiyat farklýlaþtýrmasý bulunmayýp, tek bir fiyat üzerinden
dýþ alým gerçekleþmektedir. Ýhracatta ise bölgeler arasýnda fiyat farklýlaþmasý bulunmaktadýr.
Ýþgücü piyasalarýnda denge durumu ülke toplam iþgücü arzýndan her bir sektördeki bölgesel
iþgücü talebinin çýkarýlmasýyla ortaya çýkan iþsizlik oraný çerçevesinde ele alýnmaktadýr.
(5)
(6)
Hanehalký geliri, SÜTAÞ ve Aksaray bölgelerinde istihdam edilen iþgücüne yapýlan ödemeler,
kurumlar vergisi düþüldükten sonra bölgesel düzeyde elde edilen karlar, devlet tarafýndan
hanehalklarýna yapýlan transferler, iç borç faiz ödemeleri, dýþ alemden ülkeye transfer edilen
faktör gelirlerinden dýþ borç faiz ödemelerinin çýkarýlmasý ile edilmektedir.
(7)

Yukarýdaki formülde;
bölgesel nominal ücret düzeyini;
bölgesel sektörel ücret farký katsayýlarýný;
bölgesel nominal kar düzeyini;
bölgesel sektörel kar marjý farklarýný;
bölgesel sektörel sermaye talebini GOVTRANS devletten hanehalklarýna yapýlan
transferleri;DomDebtG devlet iç borç stokunu; NPFI dýþ alem faktör gelirlerini; ForDebtG dýþ borç
faiz ödemelerini ifade etmektedir.
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Modelde devletin tüm gelirleri vergi kalemlerinden gelmektedir. Üretim vergileri (TOTPRODTAX),
satýþ vergileri (TOTSALTAX), tarifeler (TARIFF), kurumlar vergisi (TOTCORPTAX), gelir vergisi
(TOTHHTAX), ihracat vergisinden (EXTAX) elde edilen gelirlerden oluþmaktadýr.
(8)

Kamunun maliye dengelerini bulmak için transfer harcamalarýnýn faiz sonrasý kamu gelirlerine
oraný politika deðiþkeni olarak önceden belirlenmiþ, kamu yatýrým harcamalarý ise mali kuralý
izlemek üzere sonradan artýk olarak hesaplanmýþtýr1. Bu program altýnda kamunun borçlanma
gereði PSBR, þu ifadeyi alýr:
(9)
PSBR'ýn finansmaný ya içerden borçlanmak, DDomDebtG veya dýþarýdan borçlanmak,
DeForDebtG, suretiyle saðlanmaktadýr.
Özel hanehalklarý gelirinin sabit bir oranýný, sp olarak tasarruf etmektedir. Geri kalan gelir,
tüketim harcamasý talebi olarak sektörler arasýnda daðýtýlmaktadýr.
(10)
Bu ifadede PCii- ürünün bileþik fiyatýný yurt içinde üretilen mallarýn ve ithalatýn fiyat ortalamasý
olarak göstermektedir.
Benzer biçimde sektörel kamu tüketim harcamalarý bulunmaktadýr:
(11)
Kamunun yapmakta olduðu toplam tüketim harcamasý talebi ise kamu gelirleri toplamýnýn
belli bir oranýyla önceden politika aracý olarak belirlenmektedir:
(12)

1

Mali kural uygulamasý 2010'lu yýllar içinde kamu maliyesinde uygulanmasý düþünülen bir kýsýt olarak
deðerlendirilmekte ve Türkiye maliye politikasýnýn 2010 sonrasýnda izleyeceði patikayý belirlemektedir. Biz de
modelimizi güncelleþtirmek üzere mali kural uygulamasýný faiz dýþý fazla hedefiyle birleþtirmek suretiyle modelde
uygulamaktayýz.
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Genel Denge ve Dinamik Yapý
Genel denge makroekonomi modeli, mal piyasalarýnýn, iþgücü ve sermaye piyasalarý ile
ödemeler dengesinin temizlenmesi için ürün fiyatlarýnýn ve kar oranlarýnýn ve reel döviz kurunun
içsel ayarlamasý ile dengeye getirilir. Her bir dönemde formel kesim reel ücretleri bölgesel iþgücü
piyasalarý için sabitlenerek, iþgücü piyasasýndaki denge ise istihdam ayarlamalarý aracýlýðý ile
saðlanmaktadýr.
Dolayýsýyla mal piyasalarýnda her bir sektörel ürün için toplam arz toplam talebe eþitlenmelidir:
(13)
Makroekonomik genel denge koþulu ise toplam tasarruflarýn toplam yatýrýmlara eþitlenmesini
gerektirmektedir.
(14)
Tasarruf - yatýrým dengesinde geçen CAdef ifadesi ulusal ekonominin yaratmakta olduðu cari
iþlemler dengesi açýðýný göstermekte ve ihracat gelirleri, iþçi dövizleri, yurtdýþýndan borçlanma
ile ithalat, yurt dýþýna yapýlan kar transferleri ve dýþ borç faiz ödemelerinin farkýndan oluþmaktadýr:
(15)

Ödemeler dengesinde geçen dýþ sermaye giriþleri yabancý paralar cinsinden dýþsal (sabitlenmiþ
patikada) varsayýlmýþtýr. Döviz kurunun piyasadaki reel deðeri ödemeler dengesini çözmektedir.
Model, dinamik kurgusu boyunca dýþsal olarak belirlenmiþ deðiþkenlerin ve politika deðiþkenlerinin
yýllýk deðerlerini ekonominin 2005-2015 büyüme çizgisinin karakterize edilmesi amaçlý bir
giriþimde güncellemektedir. Ara dönemlerde, ilk olarak sermaye stoklarýný amortisman çýkýldýktan
sonra kalan yeni yatýrým harcamalarý ile güncelliyoruz. Ýþgücü nitelikleri nüfus artýþ hýzý ile
artmaktadýr. Benzer þekilde, teknoloji faktörü üretkenlik oranlarý Hicks-nötr biçiminde belirtilmektedir.
En son olarak bu bölümde borç dinamiklerinin seyrini takip edeceðiz. Kamu sektörünün
borçlanma gereði PSBR olarak bulunmuþ idi. Bunun belli bir oranýnýn dýþarýdan borçlanma ile
geri kalanýnýn ise iç borçlanma ile karþýlanacaðý açýktýr. Dolayýsýyla, kamunun dýþ borç stoku,
Türk Lirasý cinsinden
(16)
olur. Bu þartlar altýnda iç borçlanma ise
(17)
olarak belirlenir.
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Kamunun dýþ ve iç borçlanma kararlarý böylece hesaplanýnca borç stoklarýnýn zaman içerisinde
dinamikleri aþaðýdaki patikayý izleyecektir:
(18)
(19)
Benzer biçimde özel dýþ borç stoku da:

(20)

halini alýr.
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EK-2: MODEL DENKLEMLERÝ
Fiyat sistemi

68

Ürün ve faktör piyasalarý

Ticaret bloku
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Gelirlerin yaratýlmasý

Maliye bloku

70

Tasarruf yatýrým dengesi
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Talep unsurlarý

Mal piyasasý dengesi
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EK-3: MODEL DEÐÝÞKENLERÝ
Fiyat sistemi

Üretim bloku

Faktör bloku
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Talep unsurlarý

Makro dengeler ve maliye
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Borçlanma

Özel sökter hanehalký
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EK-4: MODEL PARAMETRELERÝ

76

77

KAYNAKÇA
Armington, Paul S. 1969. A theory of demand for products distinguished by place of
production. International Monetary Fund Staff Papers 16:159-76.
Voyvoda, E. ve E.Yeldan (2010) Küresel Isýnma Alanýnda Ulusal Düzeyde Rasyonel
Adýmlarýn Tespiti: Alternatif Politika Seçeneklerinin Makro Ekonomik Analizi Kalkýnma
Bakanlýðý (DPT) için hazýrlanan Rapor, mimeo, Kasým.
h t t p : / / w w w . s c o t l a n d . g o v . u k / To p i c s / S t a t i s t i c s / B r o w s e / E c o n o m y / I n p u t Output/Mulitipliers
If there is an increase in final demand for a particular product, we can assume that there will
be an increase in the output of that product, as producers react to meet the increased demand;
this is the direct effect. As these producers increase their output, there will also be an increase
in demand on their suppliers and so on down the supply chain; this is the indirect effect. As a
result of the direct and indirect effects the level of household income throughout the economy
will increase as a result of increased employment. A proportion of this increased income will
be re-spent on final goods and services: this is the induced effect. The ability to quantify these
multiplier effects is important as it allows economic impact analyses to be carried out on the
Scottish economy.
Type I and Type II multipliers are presented in the downloads section of this website. In
summary, Type I multipliers sum together direct and indirect effects while Type II multipliers
also include induced effects.
http://corpslakes.usace.army.mil/employees/economic/mullook.cfm
Economic Multipliers for Regions Surrounding 108 CE Projects
The following graphs show the distribution and range of multiplier values across 108 CE projects.
Multipliers are based on IMPLAN-generated economic impact models constructed for 108 of
CE's 456 projects. Click here to download the Excel file for the complete set of multipliers.
Capture rate is the percentage of visitor spending captured as direct sales within the region.
Type I multipliers include direct and indirect effects, while Type III multipliers also include
induced effects. Direct effects are changes in the industries associated directly with the final
demand changes. For instance, tourists' stays in hotels will directly increase sales and number
of jobs in the hotel sector. Indirect effects are the changes in backward-linked industry sectors
within the region that supply goods and services to industries directly affected by the changes
in final demand. Examples of these indirect effects would be motels and hotels purchasing linen
supplies from other industries to maintain the services. Induced effects are changes in economic
activity resulting from household spending of the income earned from changes in final demand.
For instance, employees of hotels and linen suppliers spend their wages and salaries in the
same region, resulting in more sales, income, and jobs in this region.
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