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BURSA
KABINA
SIĞMIYOR
Dünyada pek çok kurum, ekonomi medyası belli
rakamsal büyüklüklerini baz alarak şirketleri sıraya
koyuyor, kamuoyuyla paylaşıyor. Kimi araştırmalar da
şirketlerin markalarını yarıştırıyor, marka değerlerine
göre sıralamalar yayınlanıyor.
Hatta şu sıralar, sıralamanın dışına fırlayan ve rekorları
alt/üst eden iki dünya devi şirketten hangisinin daha
önce 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşacağını
nefesimizi tutarak izliyoruz. Apple 944, Amazon 885
milyar dolar değerine ulaşmış durumda..
Ülkemizde de bu konuda gelişmiş ve gelenekselleşmiş
araştırmalar yapılıyor.

2017 Rekor Karla Kapandı

Bursa; artık kabına sığamıyor.

1997 yılında İlk 250 araştırmasına başlandığında 113 milyon
TL toplam kâr edebilen 250 firma, 6 yıl sonra; 2003’te 1
trilyon TL’yi aşabildi.

Son yıllarda Türkiye ekonomisinin iki katını yakalayan büyüme
hızıyla Türkiye ekonomisi içerisindeki payını sürekli artırıyor.
İhracattaki ikinciliği Bursa’nın tüm kent sanayicilerine büyük
sorumluluk yüklüyor.

7 yıl boyunca artan kâr trendi ancak 2010’da 2 trilyon
TL eşiğini aşabildi. Sonrası yıllarda daha hızlı artan kârlılık
grafiği 250 firmanın toplam kârını 2012’de 3, 2015’te 4
trilyon TL’nin üzerine çıkardı.
2017 yılında ise 21 yılın rekor kâr oranı olan yüzde 58 artışla
7 trilyonu yakaladı…
Bu arada önemli bir detayı vurgulamalıyım, en büyük 250
Bursa firmasının tamamı 21 yıldır kâr edemedi, zarar eden
firmalar hep oldu. En fazla kâr eden firma sayısına 2015’te
ulaşıldı, 229.

İstanbul Sanayi Odası’nın yanı sıra birkaç ekonomi
dergisinin yaptığı “en zenginler”, “en değerli markalar”
gibi çalışmaların dışında tek kapsamlı araştırma 21
yıldır Bursa’dan çıkıyor; “İlk 250 Büyük Firma”…
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ülke ekonomisinde
aldığı büyük rolün gereği olarak 1997’de başlattığı ve
özellikle biz ekonomi gazetecileri için önemli veriler
içeren bu araştırmayı kamuoyuna sunuyor.
Bursa ekonomisine ilişkin en önemli saha
araştırmalarından biri olan bu çalışma, firmaları ciro,
ihracat, istihdam, katma değer, kârlılık, öz sermaye ve
net aktifleriyle kategorize ederek sıralıyor.

2001 krizinde ise 250 firmanın sadece 194’ü kâr edebildi ki
bu da en düşük kâr eden firma sayısı olarak Bursa ekonomi
tarihinde yerini aldı.

Hangi sektörler kan kaybetti?
İlk 250 listesinde geçen yıla göre firma sayısını artıran
sektörler olduğu gibi, 2017’de aynı kalanların yanı sıra listeye
sokabildiği firma sayısında düşüş yaşayan sektörler de
oldu. Listede üyeleri en fazla artıran sektörler 3’er firmayla
tekstil ile gıda, tarım ve hayvancılık sektörü oldu.
Firma sayısında en fazla düşüş yaşayanlar ise 5’er firmayla
otomotiv yan sanayi ve inşaat sektörleri oldu.
Son 10 yılda firmaların iç ve dış satış cirolarına baktığımda;
firmaların ciro ve kârlılığı aynı oranda yükseltmeyi
başarabildiklerini gördüm. 2007’de 23 milyar dolar olan
toplam ciro, 32 milyar dolara yükselmiş, yüzde 40 artmış.
250 firmanın toplam vergi öncesi karları da 10 yılda
neredeyse aynı oranda arttı; 1 milyar 350 milyon dolar
2007 kârı 2017’de 1 milyar 920 milyon dolar oldu.

Bursa’nın 2013’deki 2 milyar 132 milyonluk merkezi bütçeye
net katkısı, 2016’da tam ikiye katlandı. Türkiye kişi başı
gelir oranının yüzde 20 fazlası Bursa’daki kişi başı geliri
oluşturuyor. Yabancı sermaye yatırımlarında da en çok
tercih ettiği ilin Bursa oluşuna şaşırmamak gerekiyor.
Bursa, orta yüksek teknolojik yatırımların, medikal sanayinin
üretim merkezi olmaya aday. 2018 sıralamalarında teknoloji
firmalarını da görebilmek zamanı geldi artık. Bursa bunu
fazlasıyla hak ediyor...

