SUNUŞ
BTSO bu yıl geleneksel “250 Büyük Firma” araştırmasını 13. kez gerçekleştirdi ve
Bursa ve çevresindeki 250 büyük firmanın 2009 yılına ilişkin sonuçlarını derledi. 2009 yılının
“250 Büyük Firma” sonuçlarının 2008 yılı sonuçlarından fazla bir farkı yok. Bursa için
otomotiv ana ve yan sanayi sektörü 2009 yılında da önde gelen sektör olarak görülüyor.
2009 yılında 250 büyük firma arasında, firma sayısının yaklaşık dörtte biri ve
toplam cironun yarısı otomotiv ana ve yan sanayinden geliyor. Bursa’nın 250 büyük firması
arasına giren şirketlerin sektörel dağılımında, 65 otomotiv ana ve yan sanayi firması yüzde
26’lık payla ilk sırada. Cirolarına göre de yine otomotiv ana ve yan sanayi firmaları bu kez
yüzde 49’luk payla birinci sırayı alıyorlar.
Otomotiv ana ve yan sanayinin başarısı büyük bir başarı. Ancak bu durum, kentin
geleceğini tartışıp tasarlarken sektörel çeşitliliğin sağlanması, risklerin azaltılması için önemli
değil midir sorusunu da akla getirmiyor değil.
Hatırlarsak, 2008 yılında ABD’de finans ve bankacılık kesiminde başlayan küresel
ekonomik kriz ve bunu izleyen durgunluk küresel ölçekte firmalara sorun oluşturdu. Sözünü
ettiğimiz krizin etkileri bugün Avrupa’daki bazı ülkeleri ve para birimi olan Euro’yu sarsıyor.
Hem dünya ekonomisinin lokomotifi olan ABD’nin hem de bizim en fazla ihracat
yaptığımız yer olan Avrupa’nın bu krizi henüz tümüyle atlattığını söyleyebilmemiz mümkün
değil. Ne kadar gerçekçi olduğu bir yana, ekonomi haber ve öngörülerinde hâlâ ekonomilerde
olumsuz gelişmelerle ikinci bir dip noktasına gelinebileceğine değinenler var. Özet olarak,
2008’de başlayan krizin etkileri bırakalım 2009’u içinde bulunduğumuz 2010 yılında bile
hissediliyor.
2009 yılı da otomotiv ana ve yan sanayi gibi, tekstil ve konfeksiyon gibi önemli
sektörlerin dolar bazlı cirolarında yüzde 10’ların üstünde azalmaların görüldüğü bir yıl olarak
karşımıza çıkıyor. Benzer şekilde, genelde ihracatta da azalmalar sürüyor. Makine ve metal
sektörünün 2003 yılından 2008 yılına kadar her yıl artan ihracat rakamlarının 2009 yılında
neredeyse yarı yarıya düşmesi dikkat çekiyor. Olumlu bir haber olarak ise, gıda, tarım ve
hayvancılık sektörünün 2009 yılında ihracatını, yüzde 4 oranında da olsa arttırmasını
verebiliriz.
Sonuçlara bakılırsa, 2009 yılı pek parlak bir yıl olarak görülmüyor. Umarız 2010
daha iyi bir yıl olur. BTSO’nun 250 Büyük Firma Araştırması’nda bizlere veri sağlayarak
katkıda bulunan firmalara ve araştırmanın gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese
teşekkürlerimi sunuyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.
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