Sunuş
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) bu yıl 14. kez hazırladığı Bursa’nın 250 Büyük
Firması araştırması, bize küresel kriz ve sonrasındaki yapıyla ilgili önemli işaretler veriyor.
2010 yılı, Türkiye ekonomisinin, küresel krizin etkilerini üzerinden atıp, hızlı büyüme sürecine
geçtiği bir yıl oldu. Yüzde 8.9’luk bir Gayri Safi Yurtiçi Hasıla büyümesi, ülkemizi 736 milyar
dolarlık bir ekonomi galine getirdi. Ağırlıklı olarak canlı bir iç pazara dayanan bu ivme, 2011
yılının ilk çeyreğinde de devam etti ve Türkiye, yüzde 11’le dünyanın büyüme şampiyonu
oldu.
Küresel krizin patlak verdiği 2008 yılında karları gerileyen Bursa’nın 250 büyük şirketi, krizin
devam ettiği 2009 yılında toplam satışlarındaki yüzde 1.3 gerilemeye karşın karlarını yüzde
40.1 artırmayı başarabilmişlerdi. 2009 verileri aslında bize Türk özel sektörünün, sanayimizin
potansiyel gücünü göstermesi açısından tarihi veriler olarak kayda geçti.
Bu işin aslında bir sırrı yok. Biz uzun yıllardır siyasi otoriteden sadece şunu istedik: Dünyada
sanayiciler hangi şartlarda çalışıyorsa bize de aynı şartları sağlayın. Bakın son iki senede ne
oldu? Rekabetin kilit faktörlerinden olan enflasyon ve faizlerde yakaladığımız iyileşme,
sanayicinin elini inanılmaz rahatlattı. Yıllardır hızımızı düşüren yüksek finansman giderleri
makul noktalara geriledi. Rakiplerimizle benzer maliyetlerdeki finansmana kolay ulaşabilir
hale geldik. Kurlardaki gelişmeler, ihracatının dörtte üçünü AB ülkelerine yapan Bursalı
şirketlerin hem girdi maliyetlerini düşürdü hem de kar marjlarını pozitif etkiledi.
Aynı trendin 2010 yılında da devam ettiğini görüyoruz. Geçen yıl Bursa’nın 250 büyük
şirketinin satışları yüzde 20.2 artarken, karları yüzde 54.3 yükseldi.
Tabii ki bütün bu gelişmelerde krize karşı ihtiyatlı davranıp verimlilik artışını ön planda tutma
gayretlerinin de etkisi büyük. Nitekim cirolardaki yüzde 20.2’lik artışa karşın ücretle
çalışanların sayısındaki artışın yüzde 7.3’te kalması, Bursa’nın 250 büyük şirketinin verimlilik
eksenli çalışma anlayışının önemli bir sonucu. İşçilik maliyetlerinde dengeleri bozacak
olağanüstü bir artış yaşanmaması da bu pozitif tabloyu destekleyen önemli bir unsur oldu.
Özetle, Türk sanayicisinin dünyayla eşit şartlarda rekabet etmesi halinde nasıl bir performans
ortaya koyabileceğini 2010 yılında Bursalı şirketler net olarak göstermiştir. Ülkemizin ihtiyaç
duyduğu sanayide yüksek katma değerli üretime yönelmemiz ve vergi, sosyal güvenlik,
enerji, teşvikler gibi girdilerde rakiplerimizle aynı seviyeye geldiğimiz takdirde önümüz çok
daha açıktır.
Son olarak, 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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