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TÜRKONFED delegasyonu Slovakya’da gerçekleştirdiği çalışma ziyaretleri kapsamında BAS (Slovakya 

İş Dünyası İttifakı) Başkanı Ivan Kosalko ile bir araya geldi. BAS, 15 Kasım 2001 yılında Centre for 

Economic Development (Ekonomik Kalkınma Merkezi) ve Institute for Economic and Social Reforms 

(Ekonomik ve Sosyal Reformlar Enstitüsü) tarafından kurulmuştur. Kar amacı güden ve gütmeyen 

sektörlerin bu şekilde bir araya gelmesiyle sivil toplum örgütlerinde var olan entellektüel kapasite iş 

dünyasının sahadaki tecrübeleriyle birleşerek Slovakya iş dünyasında önemli reformların 

gerçekleştirilmesine katkı sağladı, bu da küresel ekonomik kriz öncesine kadar ülkenin yatırım 

merkezi olarak cazibesini artırdı. BAS’ın yürüttüğü faaliyetlerin temel özelliği iş dünyasının ya da 

sektörlerin bireysel çıkarlarını değil genel olarak tüm iş dünyası sektörlerinin çıkarlarını gözetmesi ve 

pazarda yer alan herkes için iş yapma koşullarını iyileştirmeyi amaçlamasıdır.  

Bu amaçla BAS düzenli olarak birtakım etkinlikler organize etmektedir. Ülke bazında iş dünyasını 

ilgilendiren konularda kamuoyu için hazırlanan basın bültenleri ve bildirlerin yaynında BAS sürekli 

olarak Slovakya’daki iş dünyası ortamının sistematik haritalanmasını çıkarmaktadır. BAS, 2001 

yılından itibaren  düzenli olarak yayınladığı İş Dünyası Ortamı Endeksi’yle Slovakya iş dünyasının 

düşüncelerine yer vererek iş dünyasına yürürlükten geçen yasalar hakkında kendi fikirlerini 

söyleme fırsatı sağlar. 2006 yılından bu yana bu endeks genel olarak düşüşe geçmiş durumdadır, bu 

da iş yapma ortamının  olumsuz algılandığına işaret etmektedir. Slovak şirketler ve KOBİ’ler için iş 

yapmanın önündeki başlıca engeller kamu harcamalarının verimli yapılması, devlet desteğine 

erişim, bürokrasi, hukukun üstünlüğü ve istikrarlı mevzuat olarak öne çıkmakta. Öte yandan 2018'in 

ikinci yarısında işletmelerin üretim girdilerine ve işgücüne erişimde ve devlet kurumlarının işleyişinde 

iyileşmeler olduğunu kaydettiler. Bununla birlikte, nitelikli işgücünün eksikliği ve şirket bütçelerine 

yük olan yönetim yapısı Slovak iş kolları için bir sorun olmaya devam etmekteydi. 

Ayrıca, 2003 yılından beri BAS, Dünya Ekonomik Forumu'nun Küresel Rekabet Edebilirlik 

Raporu’nun hazırlanmasına katkı sağlayan bir paydaştır. Slovakya, 2019 yılında 42. sırada yer aldığı 

Küresel Rekabet Edebilirlik Raporu’nda önceki yıla göre bir sıra geriledi. Dahası, 2010'dan bu yana 

BAS; Dünya Ekonomik Forumu, Dünya Bankası, Kültür Mirası Vakfı ve Uluslararası Şeffaflık 

Örgütü'nün dört tanınmış küresel ekonomik endeksini birleştirerek, eksikliklerini ortadan kaldırıyor ve 

böylece, Slovakya'daki iş ortamı hakkında diğer ülkelere kıyasla en nesnel görüşü sağlıyor. Bu verilere 

göre BAS’ın görüşü Slovakya’nın iş ortamını radikal bir şekilde iyileştirmediği ve kabaca aynı 

düzeyde durduğu bir kayıp on yıl yaşadığı yönündedir. BAS ayrıca belirli konular hakkında (örneğin, 

turizm senetleri, asgari ücret, perakendede kar düzenlemesi ile ilgili) anketler yürütmekte ve 

yorumlar yayınlamaktadır. Böylece iş dünyasının hükümetin mevcut girişimleriyle ilgili hükümet 

temsilcilerine hızlı bir geri bildirim sağlar.  

Son olarak, Gümrük Birliği konusunda BAS, herhangi bir ticaret serbestleşmesinde olduğu gibi, hem 

Slovak hem de Türk KOBİ'ler için daha pürüzsüz bir ticaret ortamı ve yeni iş fırsatları yaratabilen her 

türlü girişimi memnuniyetle karşılamaktadır. 

 

 


