Birinci Bölge yüksek teknolojili üretim modeli için yeniden tasarlanmalı

Dünya ekonomisi 2013 yılını yüzde 2,4’lük zayıf bir büyüme oranı ile kapatmıştır. Aynı
dönemde gelişmiş ülkelerde işsizlik azalmaya başlamış, Avrupa Birliği de resesyondan
çıkmıştır. Küresel ölçekte 2013 yılının en önemli gelişmelerinden biri de ABD’nin parasal
genişlemeyi sona erdirmeye başlamış olmasıdır.
Dünyada bu gelişmeler yaşanırken Türkiye ekonomisi ise yüzde 4,1 gibi nispeten hızlı bir
büyüme oranı yakalamıştır. Ancak ülkemizin ihracatı yüzde 0,6 düşerken, işsizlik oranı ise
yüzde 9,7’ye tırmanmıştır.
Türkiye’nin sanayi, ticaret ve ihracat merkezi konumunda bulunan Bursa ise yüzde 4,4
büyüyerek ortalamanın üzerinde bir performans sergilemiştir. 2013 yılında kentimizin ihracatı
yüzde 7,9 artarken, işsizlik oranı da yüzde 6,6’ya inmiştir.
Türkiye ekonomisinin en önemli merkezlerinden biri olan Bursa’da 1997 yılından bu yana
sürdürdüğümüz ‘250 Büyük Firma Araştırması’ önceki yıllarda olduğu gibi 2013’te de
firmalarımızın ve kent ekonomimizin performansını ortaya koymaktadır.
Küresel pazarlara yönelik üretim kapasitesine ve rekabet gücüne sahip olan Bursa’da
firmalarımızın ciro, satış ve ihracat rakamları AB ve gelişmiş ekonomilerdeki toparlanma ile
birlikte artmıştır. Buna karşın küresel mali piyasalarda yaşanmaya başlanan mali sıkılaştırma
ile döviz kurlarının ve faizlerin artması ise Bursalı firmalarımızın karlarını olumsuz yönde
etkilemiştir.
Bursa’daki 250 Büyük Firma’nın net aktifleri 2013 yılında yüzde 17, üretimden satışları
yüzde 12,6, ciroları yüzde 8,1, ücretli çalışanları da yüzde 2,6 artarken karları ise 2012 yılına
göre yüzde 10 gerilemiştir.
2013 yılı sonuçları sektörlerin performansının ekonomik büyüme ile mali istikrardan önemli
ölçüde etkilendiğini göstermektedir. Ancak orta ve uzun vadeli hedef, sektörlerin rekabet
gücünü artıracak yapısal önlemleri almak ve uygulamak olmalıdır. Bu konuda firmalara
merkezi ve yerel yönetimlere ve odamıza büyük görevler düşmektedir.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Uzay Havacılık ve Savunma Sanayi ile Raylı
Sistemler’de kümelenme çalışmalarından Tekstil Mükemmeliyet Merkezi’nden Bilim ve

Teknoloji Merkezi’ne; Küresel Fuar Acentesi projemizden Ticari Safari’ye; BTSO
Akademi’den üniversitelerle işbirliklerine kadar firmalarımızın ve sektörlerimizin rekabet
gücünü artırmaya dönük birçok önemli projeyi gerçekleştiriyoruz.
‘Bursa büyürse, Türkiye büyür’ anlayışı ile birbiri ardına hayata geçirdiğimiz diğer makro
projelerimiz ve uygulamaya koyduğumuz sektörel stratejilerle Bursa’nın sahip olduğu
potansiyeli ortak zenginlik alanlarına dönüştürmek en önemli hedefimiz.
Türkiye’de en çok katma değer üreten ve en fazla ihracat gerçekleştiren firmalar, Bursa’nın da
içinde bulunduğu 1. Bölge’de faaliyet göstermektedir. Ülkemizin ileri teknoloji ihracatının
yaklaşık yüzde 60’ını, orta-ileri teknolojilerdeki ihracatın ise yüzde 80’inin yapıldığı bu
bölge; yeni teşvik politikalarında da öncü kabul edilmeli ve yüksek teknolojili faaliyetler için
yeniden tasarlanmalıdır.
62. Hükümetin ekonomi programında, ‘sanayiye, ihracata, yüksek katma değere, yüksek
teknolojiye ve yurt içi girdi kullanımına dayalı yeni büyüme modeli’ belirlenmiştir. Söz
konusu büyüme modeli, önceliklerin karşılanmasında önemli bir rol oynayacaktır. Tüm
sektörlerimiz açısından 2023 ulusal kalkınma hedeflerine ulaşabilmemizin yolu, Ar-Ge,
inovasyon, tasarım ve markalaşmaya yatırımdan geçmektedir.
Bu vesile ile Bursa ekonomisi için önemli bir kaynak oluşturan ve yönetimimizin öncelikli
çalışmalarını şekillendirecek olan ‘250 Büyük Firma Araştırması’nın tüm taraflar kent ve ülke
ekonomimiz için hayırlı olmasını diler, Araştırma’nın ilk250.org.tr adresinden de
yayınladığımız verilerin ortaya çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim.
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