Mali Riskleri İyi Yöneten Firmalarımız Daha Yüksek Katma Değer Oluşturmaya Başladı

Dünya ekonomisi 2014 yılında yüzde 2,6 ile beklentilerin altında büyümüştür. Dünya
ticaretindeki büyüme ise yüzde 0,9 ile oldukça zayıf kalmıştır. Gelişmiş ülkelerde kalıcı
büyümenin başladığı bu dönemde ABD’de parasal genişleme sona ermiş ve buna bağlı olarak
yeni küresel mali koşullar oluşmaya başlamıştır. 2014 yılında yaşanan beklenmedik jeopolitik
gelişmeler de dünya ekonomisini olumsuz etkilemiştir.
Türkiye ekonomisinde ise büyüme yavaşlamış ve ekonomi 2014 yılında yüzde 2,9 oranında
büyümüştür. İhracat yüzde 3,8 artmış, işsizlik ise yüzde 9,9’a yükselmiştir. Türkiye
ekonomisinde büyüme uygulanan tasarruf politikaları, yakın ve komşu pazarlardaki sıkıntılar
ile küresel mali dalgalanmalardan etkilenmiş ve yavaşlamıştır.
Bursa ekonomisi ise 2014 yılında yüzde 2,8 büyümüş, ihracat yüzde 0,8 küçülmüştür. İşsizlik
oranı ise yüzde 6,2’ye gerilemiştir.
Bursa’nın ‘İlk 250 Büyük Firması Araştırması’ 2014 yılında da her zaman olduğu gibi Bursa
ekonomisi ve Bursalı firmaların performansı ile ilgili çok önemli sonuçlar ve bulgular ortaya
koymaktadır. Araştırma sonrası ortaya çıkan veriler, önümüzdeki döneme ilişkin önceliklerin
belirlenmesinde de yol gösterici olmaktadır.
Bursa, küresel pazarlara yönelik üretim kapasitesine ve rekabet gücüne sahip olup
Türkiye’nin en önemli sanayi merkezlerinden biri olmayı sürdürmektedir. Bu özelliği
nedeniyle, 2014 yılında yurtiçinde alınan tasarruf önlemleri ile yavaşlayan ekonomik büyüme
Bursalı firmaları da olumsuz etkilemiştir. Özellikle AB ve gelişmiş ekonomilerdeki toparlanma
Bursalı firmalarımızı olumlu, önemli pazarlarımızda yaşanan beklenmedik jeopolitik
gelişmeler ise olumsuz etkilemiştir. 2014 yılında kambiyo net gelirleri ile finansman
maliyetlerindeki gerileme ise Bursa firmalarının kar performanslarını olumlu etkilemiştir.
Temel göstergeler içinde dönem karı, üretimden satışlar, ciro ve brüt katma değer reel olarak
büyümüş, istihdam sınırlı artmış, buna karşın ihracat gerilemiştir. En yüksek büyüme yüzde
38,9 ile dönem karında yaşanmıştır. Geçen yılki gerilemenin ardından bu yıl karlarda önemli
artış yaşanmıştır. Firmalar, 2014 yılında mali risklerini daha iyi yönetmişlerdir. Brüt katma
değer yüzde 14,5 artmıştır. İki yıldır üst üste brüt katma değerde yaşanan hızlı artışlar yüksek
katma değerli üretime geçiş yolunda önemlidir. Cirolar yüzde 12,4 ve üretimden satışlar
yüzde 11,9 artmıştır. İç ve dış pazarlardaki yavaşlamaya rağmen cirolar ve satışlar reel olarak
büyümüştür.
2014 yılı 250 firma sonuçları Bursa’da sektörlerin ve firmaların riskleri daha iyi yönetmeye
başladığını ve rekabet güçlerini korumakta olduğunu ortaya koymaktadır. Nitekim Bursalı
firmalar 2014 yılında mali riskleri daha iyi yönetmişler ve böylece karlılıklarını da
artırmışlardır.

Ayrıca Bursalı firmalar özellikle iç ve dış pazarlardaki yavaşlamaya rağmen rekabetçi yapıları
ile satışlarını reel olarak yükseltmişlerdir. Bursalı firmaların katma değer artışı da daha yüksek
katma değerli üretim hedefi için ümit vermektedir.
2014 yılının sonuçları son iki yıldır BTSO olarak uygulamaya başladığımız projelerin firma
performanslarını olumlu etkilemeye başladığını ortaya koymaktadır. Uzay, havacılık ve
savunma sanayi ile raylı sistemler sanayi kümelenmeleri, bilim ve teknoloji merkezi ve BTSOüniversite işbirlikleri, katma değerin artışına katkı sağlarken, ‘Küresel Fuar Acentesi’ ve ‘Ticari
Safari’ projelerimiz ihracattaki gelişmeyi desteklemekte, ‘BTSO Akademi’ ise firmalarımızın
kurumsal ve teknik kapasitelerini artırmaktadır.
Bursa’da sektörlerin ve firmaların rekabet gücünü ve performanslarını artırmak için geçen
sene önerdiğimiz birçok konunun hayata geçirilmiş olması da önemlidir. Ancak yüksek
teknolojili faaliyetlerin desteklenmesi ve geliştirilmesi için hala bazı iyileştirmelere ihtiyaç
bulunmaktadır. Bu öncelik ve ihtiyaçların karşılanması halinde firmalarımızın rekabet güçleri
de performansları da artacaktır.
Bursa ekonomisi için önemli bir veri seti olan ‘İlk 250 Büyük Firma Araştırması’ BTSO Yönetim
Kurulu olarak çalışmalarımızda önceliklerimizi şekillendirmektedir. Bu vesile ile ilk250.org.tr
uzantılı internet adresinden de yayınladığımız ‘Bursa İlk 250 Firma Araştırması’nın tüm
taraflar için faydalı olmasını dilerken, verilerin hazırlanmasında emeği geçen herkese
şükranlarımı sunuyorum.
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