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Değerli Dostlarım

İLK 250
BÜYÜK FİRMA
ARAŞTIRMASI
SUNUŞ

Kent ekonomisindeki dönüşüm sürecine ışık tutan ve ülkemizin
en kapsamlı saha çalışmalarından biri olan ‘İlk 250 Büyük Firma
Araştırması’nı bu yıl 21’nci kez gerçekleştirdik. Araştırmamız,
Bursa iş dünyasına liderlik eden firmalarımızın üretim, istihdam,
dönem karı, cirosal büyüklükleri, öz sermayeleri, net aktifleri
ve ihracatlarıyla birlikte, sektörlerimizin gelişimi açısından
önceliklendirilmesi gereken çalışmalar konusunda önemli bir
referans niteliği taşımaktadır.
   
Ekonomide seferberlik ruhuyla başladığımız 2017 yılında
Türkiye’miz, yüzde 7,4 ile OECD ülkeleri içinde İrlanda’nın
ardından en hızlı büyüyen ülke olurken, Bursa’mız, iş dünyamızın
ortaya koyduğu yüksek performansla ekonomimizde sürükleyici
güç olmaya devam etti. İlk 250 büyük firmamızın, 2017 yılı
cirolarında bir önceki yıla göre yüzde 34, katma değerde yüzde
30, öz sermayede yüzde 28, net aktiflerinde yüzde 23, dönem
karlarında yüzde 58 ve ihracatta da yüzde 11 büyüme kaydetmiştir.
Bursa’da ilk 250 büyük firmamızın işgücü verimliliğiyle birlikte
sağladığı istihdam 140 bin sınırına ulaşmıştır. Geride bıraktığımız
yılda tüm ekonomik parametrelerde son 10 yılın en yüksek
performansını yakalayan Bursa’mız, ülkemizin 2023, 2053 ve
2071 hedeflerindeki konumunu daha da pekiştirmiştir.

Ülkemizin yerli ve milli atılımlarında öncü bir role sahip olan
Bursa, TEKNOSAB’la Türkiye’mizin ‘Mega Endüstri Bölgeleri’
projesinin en önemli halkasını oluştururken, Gökmen Uzay
Havacılık ve Eğitim Merkezi, Model Fabrika, Uludağ Yaşam Boyu
Eğitim Merkezi ve BUTEKOM gibi özel projelerle güçlü bir gelecek
için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürmektedir.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak Bursa’mızın bölgemizde
ülkemizin ise dünyada hak ettiği konuma ulaşması için var
gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda Türkiye’ye
rol model olan projelerimizle, üretimden ihracata, sanayi ve
ticaretten istihdama kadar her alanda firmalarımıza değer
katan ve işletmelerimizin büyüme yolculuklarına rehberlik eden
projelerle iş dünyamızın yanında olmayı sürdüreceğiz.
Bu vesileyle kentimizin ve ülkemizin hedeflerine yüksek düzeyde
katkı sağlayan tüm firmalarımıza teşekkürlerimi sunuyor,   ‘İlk
250 Büyük Firma’ araştırma sonuçlarının hayırlı olmasını
temenni ediyorum.
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“

Bursa makro projelerle güçlü bir gelecek için hazırlıklarını tüm hızıyla
sürdürmektedir.

