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Cüneyt BAŞARAN
Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni

YARALAR
SARILMIŞ

BTSO’nun   geçen sene hazırladığı “Bursa’nın ilk 250
firması”  kitapçığı için yazdığım yazının üzerinden tam 1
sene geçmiş.  Bu seneki  değerlendirme için BTSO’dan
meslektaşlarım ricada bulunduklarında, dönüp  “Geçen
sene  ne yazmışım ?” diye baktım..

geneli için “aranan kan”  olduğunun altını bir kez daha
çizmekte fayda var.
2017 BTSO ilk 250 şirket araştırmasında dikkatimi
çeken başka konular da oldu.

Genel  hatlarıyla baktığımızda 2017 yılı Bursa ekonomisi
için oldukça iyi geçmiş diyebiliriz. İhracat bir önceki
seneye göre dolar bazında  yüzde 11 artmış.  İlk 250
Bursa ekonomisinin geçen seneki yazımda beni en şirket içinde 222’si “vergi öncesi kar elde etmiş”   ve  
çok etkileyen kısmı “ ticaret fazlası veren” nadir toplam kar bir önceki seneye göre yüzde 58 artarak
sanayi   şehirlerimizden biri olmasıydı.   Bu gelenek 7 milyon TL’ye çıkmış.   BTSO ilk 250 listesindeki
memnuniyetle  görüyorum ki  bu sene de bozulmamış.   şirketlerin toplam karlığındaki bu artış son 17 yılın en
Bu anlamda yıllık 80 milyar dolar ticaret açığı yüksek oranı!
verdiğimiz düşünülürse, Bursa  ekonomisinin  Türkiye
İlk göze çarpan ayrıntıyı paylaşayım ;

Kar, öz sermayeyi de
güçlendirmiş!

Otomotiv sektörü ise her zaman olduğu gibi Bursa’nın ana
lokomotifi olmayı sürdürüyor. 2017’de de sektör, Bursa’da  
en fazla istihdamı, karı ve ciroyu yapma rekorunu kimseye
kaptırmamış.

BTürk reel sektörünün en büyük   sorunu “kar elde edip
, etmemesi” değil. Bursa örneğinde olduğu gibi özellikle
ihracat bazlı çalışan şirketlerin “kar edememek” gibi bir
sorunu olmuyor. Ancak Türkiye genelinde reel sektörde
geçerli  bir sorunumu var; “zayıf öz sermaye” yapısı. BTSO ilk
250 firmasının ödenmiş sermayesi 2017 yılında bir önceki
yıla göre % 29 artmış ve 26.5 milyar TL’ye ulaşmış.

Toparlıyorum...

Olağan Şüpheliler “ 4 Ana
sektör”
Otomotiv ana ve yedek sanayi, makine teçhizat, tekstil ve
gıda, sırasıyla Bursa ekonomisine can veren ilk 4 sektör.
Yıllardır bu durum böyle…
Ancak 2017 yılında “makine teçhizat“ sektöründe bir patlama
yaşanmış. Sektör, cirosunu TL bazında yüzde 20 artırırken,  
karını da dolar bazında yüzde 45 yükseltmeyi başarmış.  
Katma değeri oranı yüksek mamul üretebilen Bursa makine
ve teçhizat sektörü , 2017 performansıyla ileriye dönük çok
olumlu mesajlar veriyor.

2017 yılında Bursa bir önceki yılın yaralarını fazlasıyla sarmış
durumda.   Özellikle AB pazarındaki ekonomik toparlama
şehre çok olumlu etki yapmış.  Döviz kurundaki artış da bu
anlamda yardımcı olmuş gözüküyor.   Eksik olan tarafımız
ise 4 ana sektör yanına ekosistemi tamamlayacak başka
sektörleri henüz katamamış olmamız gözüküyor.

