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FIPRA Slovakya müşterilerin sorunlarını çözmelerine, hedeflerine ulaşmalarına ve ilgi alanlarını kişiye özel, 

yaratıcı ve etkili halkla ilişkiler stratejileri ile korumalarına yardımcı olan lider bir halkla ilişkiler ve hükümet 

ilişkileri danışmanlık şirketidir. Hükümet ilişkileri, kamu politikası ve stratejik danışmanlık konularında 

neredeyse otuz yıllık bir deneyime sahip olan FIPRA Slovakya, özellikle halkla ilişkilere odaklanan 

Slovakya'daki tek kurumdur. 

Yerel politika ve yerel iş ortamı bilgisi ile FIPRA Slovakya, ekonominin regüle edilmiş sektörlerinde 

Slovak pazarına giren uluslararası yatırımcılar için ilk temas noktasıdır. Şirket, Brüksel'deki AB 

politikalarını ve dünya çapında 50'den fazla ülkedeki yerel düzenleme ortamlarını kapsayan FIPRA'nın 

küresel halkla ilişkiler danışmanları ağının bir üyesidir. Brüksel ve Bratislava ile yakın temasları göz 

önüne alındığında FIPRA Slovakya, AB mevzuatının yerel iş ortamı üzerindeki etkisi hakkında kapsamlı 

bilgi sahibidir. 

Ziyaret esnasında TÜRKONFED delegasyonu, Türk KOBİ’lerle ilgili ana faaliyetlerini ve rolünü tanıttı. 

Ayrıca, modernleşmiş Gümrük Birliği'nin Türk işletmeleri üzerinde yaratacağı etkinin yanı sıra, 

Türkiye'deki KOBİ'lerin çeşitli sektörlerde karşılaştığı mevcut zorlukları da ortaya koydu. 

FIPRA Slovakya, TÜRKONFED'e Slovakya'daki yasama sürecini, AB düzeyi ve ulusal mevzuat 

arasındaki etkileşimi anlattı. Bununla ilgili tartışmalar olmasına rağmen, genel olarak AB Üye 

Devletlerinin ulusal parlamentolarında kabul edilen mevzuatın %70-80'inin aslında 

Brüksel'den geldiği tahmin ediliyor. Bu konuda kesin bir rakam vermek zor olsa da, hiç şüphesiz, 

Slovak şirketler Brüksel'de oluşturulan yasalardan büyük ölçüde etkilenmekte. Bu 

nedenle Slovakya’nın AB’deki görüşlerini etkili bir şekilde dile getirmek her 

zamankinden daha önemli. İşletmeler ve özellikle KOBİ'ler bunun farkında olmalı ve AB 

düzeyinde görüşlerini savunabilecek ulusal kanallara erişebilmelidir. Örneğin, Ulusal 

İşverenler Sendikası (RUZ), birçok ulusal iş federasyonu için Slovakya'da çatı örgüt görevi 

görmektedir ve Brüksel'deki ticari çıkarları temsil eden Business Europe üyesidir. 

Pek çok işletme, bürokratik ve külfetli olduğunu düşünerek sayısız yeni görevler getirdiği 

için AB mevzuatını olumsuz olarak algılar, ancak diğer taraftan, yine aynı mevzuat AB 

Tek Pazarındaki her şirket için birleşik koşullar yaratır. Bununla birlikte, Slovakya'daki 

işletmeler için AB direktifleriyle ilgili olarak sık sık sorun yaratan şey, “altın kaplama” 

(gold-plating) olgusudur; yani AB direktifini uygulayan ulusal yasanın orijinal AB kararının bir 

parçası olmayan ilave görevler ve şartlar getirmesi. Slovak kamu sektörü bu sorunun farkındadır ve bu 

nedenle her yeni düzenleme Düzenleyici Etki Analizi’ne (DEA) tabidir. DEA, iş dünyası ve özellikle 

de KOBİ'ler üzerindeki etkileri analiz eder ve altın kaplama (gold-plating) olgusu incelenen 

olgulardan biridir. 

TÜRKONFED, FIPRA Slovakya ile görüşmesinde Gümrük Birliği modernizasyonu hakkında da görüş 

alışverişinde bulundu. Slovak KOBİ'lerin düşük seviyede uluslararasılaşması, daha fazla 

pazarın açılması durumunda zorluk yaratabilir – Slovakya'daki iş dünyası anketlerine göre 

KOBİ'lerin %44'ünden fazlasının ihracat yapmadığı ve neredeyse %40'ının ihracat yapmayı bile 

düşünmediği ortaya çıktı. Ancak, Slovak ekonomisinin geniş ölçüde açık olması ve dış ticarete 

bağımlılığı göz önüne alındığında, AB ile Türkiye arasındaki modernleşmiş Gümrük Birliği gelecekte 

Slovak ekonomisine fayda sağlayabilir. 


