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Dünya ekonomisi 2015 yılında yüzde 2,5 ile yine beklentilerin ve potansiyelinin
altında büyüme göstermiştir. Gelişmiş ülkeler 2015 yılında yüzde 1,9 büyümüştür.
Gelişen ülkelerin büyüme performansı 2015 yılında zayıflamıştır. Gelişen ülkeler
2015 yılında yüzde 4,0 büyüme göstermişlerdir. Dünya mal ticareti ise üç yıldır
yaşadığı yavaşlama ardından 2015 yılında yüzde 10,9 küçülmüştür.
Türkiye ekonomisi ise zorlu küresel koşullar ve yurtiçindeki siyasi belirsizliklere
rağmen 2015 yılında yüzde 4,0 büyümüştür. İhracat yüzde 8,7 azalmış, işsizlik ise
yüzde 10,3’e yükselmiştir. Türkiye ekonomisinde mali disiplin ve temkinli para
politikası içeride ekonomik istikrarı korurken, bölgemizdeki gelişmeler ihracatı
olumsuz etkilemiştir. Türk Lirasında önemli bir değer kaybı yaşanırken, petrol
fiyatlarındaki gerileme cari açık riskini sınırlamıştır.
Bursa ekonomisi ise 2015 yılında yüzde 4,5 büyümüş, ihracat yüzde 7,3 küçülmüştür.
İşsizlik oranı ise yüzde 7,8 olmuştur.
Bursa’nın ‘İlk 250 Büyük Firması Araştırması’ 2015 yılında da Bursa ekonomisi ve
Bursalı firmaların gelişimi ile ilgili önemli sonuçlar ve bulgular ortaya koymaktadır.
Araştırma sonrası ortaya çıkan veriler, önümüzdeki döneme ilişkin önceliklerin
belirlenmesinde de yol gösterici olmaya devam edecektir.
Bursa, Türkiye’nin en önemli sanayi merkezlerinden biri olmayı sürdürürken, hem
iktisadi faaliyetlerini çeşitlendirmekte hem de teknoloji ve yüksek katma değer tabanlı
işlere öncelik ve ağırlık vermektedir. Bu önceliği nedeniyle Bursalı firmaların 2015 yılı
performansı Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşmiştir. 2015 yılındaki yurtiçi ve
yurtdışındaki tüm sınırlayıcı unsurlara rağmen Bursalı firmalar yüksek bir performans
göstermişlerdir.
Bursalı firmaların toplam ciroları 2015 yılında yüzde 20,4 artış göstermiş ve reel
olarak önemli bir büyüme gerçekleşmiştir. Üretimden satışlar ise yüzde 12,8
artmasına karşın yine reel olarak büyümüştür. Sıkıntılı iç ve dış pazar koşullarında
reel ciro artışı Bursalı firmaların artan rekabet gücünün kanıtıdır. Bursalı firmaların
katma değeri 2015 yılında sıçrama göstermiş ve yüzde 64,2 artmıştır. Bu artış
Bursa’nın yüksek katma değerli işlere öncelik vermesinin sonucudur. Bursalı
firmaların 2015 yılında vergi öncesi karı ise yüzde 40,0 artış göstermiştir. Bu önemli
artış Bursalı firmaların hem faaliyet karına odaklandığını hem de mali riskleri başarı
ile yönettiklerini göstermektedir. Ücretle çalışan sayısındaki artış ise daha sınırlı
kalmıştır. Bu da Bursalı firmaların giderek teknoloji ve verimlilik odaklı çalıştığını

göstermektedir. Bursalı firmaların öz sermayeleri ve aktifleri de reel olarak
büyümüştür. Bursalı firmalar 2015 yılını her türlü zorlu koşula rağmen reel büyüme ile
geçmeyi başarmıştır.
Bursalı firmaların ihracatı ise yüzde 6,9 gerilmiştir. Bu gerileme Türkiye ortalamasının
altındadır. Bölge pazarlarımızdaki bozulma ile ihraç ürünleri fiyatlarının küresel
ölçekte gerilemesi ihracatı olumsuz etkilemiştir.
2015 yılı 250 firma sonuçları Bursa’da sektörlerin ve firmaların yüksek teknolojili ve
yüksek katma değerli işlere yoğunlaştığını böylece artan katma değerleri ile
karlılıklarını ve öz sermayelerini artırarak büyüdüklerini göstermektedir. Bursalı
firmaların katma değer artışı son yıllarda bu konuda ortaya konulan çabaların
sonuçlarının alındığını göstermekte ve ilerisi için artan ümit vermektedir.
2015 yılının sonuçları son üç yıldır BTSO olarak sürdürdüğümüz yeni projelerin firma
performanslarını artan oranda olumlu etkilediğini de göstermektedir. Kümelenme
çalışmaları, Mesleki eğitim merkezleri, bilim ve teknoloji merkezi, BTSO-üniversite
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. Yüksek Teknoloji
Sanayi Bölgemiz ise ileri teknoloji ve katma değerli üretim ve ihracat için yeni bir ivme
olarak hayata geçmektedir.
Bursa’da sektörlerin ve firmaların rekabet gücünü ve performanslarını artırmak için
önerilerimizin bir bölümünün hayata geçirilmiş olması sevindiricidir. Ancak Bursa
merkezli Marmara Bölgesi için tasarladığımız yüksek teknolojili üretim ve ihracat
havzası için halen önemli beklentilerimiz bulunmaktadır. Bu havzanın hayata geçmesi
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.

