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Vladimir Vano, Slovakya'daki en saygın makroekonomistlerden biridir. Vladimir Vano, Wirtschaftsuniversität 

Wien ve Carlson İşletme Okulu’nun mezunu olup, St. Petersburg Devlet Üniversitesi, Sun Yat-Sen Üniversitesi 

ve Hindistan İşletme Okulu'nda derslere katılmıştır. Yurtdışındaki meslekî tecrübesi 2001 yılında Washington, 

D.C.'deki ekonomik düşünce kuruluşu olan bir STK bünyesinde ve New York'taki Merrill Lynch'in global genel 

merkezinde yaptığı stajlardan gelmektedir. Vladimir Vano’nun Orta Avrupa ekonomik kalkınması ile ilgili 

deneyimi 1990'larda Deloitte & Touche ile başladı. 1999'da ING'nin Slovak şubesinde Baş Ekonomisti'n 

araştırma asistanı olarak finansal sektöre girdi ve daha sonra Slovenska sporitelna’nın Hazine Bölümü 

Araştırma Başkanı olarak çalışmış, Başbakan Yardımcısı’na ve Slovak Cumhuriyeti’nin Maliye Bakanı’na  mali 

işler konusunda danışman olarak çalışmaya devam etti. Bölgesel ve küresel finans piyasaları alanında düzenli 

olarak köşe yazıları yazmaktadır. 

Vladimir Vano ile görüşen TÜRKONFED ve PAS, özellikle KOBİ’lerin bakış açısından Türkiye’deki 

makroekonomik ve ticari gelişmelerden, TÜRKONFED’in rolü ve üyelere yönelik faaliyetlerinden 

bahsettiler. Vano, son yıllarda yaşanan durgunluktan dolayı gelecekteki ekonomik büyüme 

beklentilerinin yanı sıra, enflasyonla ilgili mevcut ekonomik durum ve Türk lirasının istikrarı ve 

değeriyle ilgili anlatılanları dikkatle dinledi. 

AB-Türkiye ilişkileriyle ilgili olarak Vano, gelecekteki küresel ekonomik enerji santralleri 

konusunda Türkiye’nin Çin ve Hindistan arasında sıklıkla gözardı edilmesine rağmen, 

dikkate alınması gereken bir küresel ekonomi ve oyuncu olduğunu vurguladı. Türkiye'nin 

halihazırda satın alma gücü paritesine göre ayarlanan GSYİH göstergesine bakıldığında en büyük 13. 

ülke olduğunu ve 2040 yılına kadar 100 milyon vatandaşı aşması beklenen nüfusla pozitif demografik 

gelişmeler yaşanacağını vurguladı. Yurtdışında önemli bir yatırımcı olduğunu ve genel yanılgılarının 

aksine ekonomisi temel olarak hizmet ve sanayiye dayanan bir ülke olduğunu – sadece % 9'u tarımdan 

oluşmaktadır, belirtti. Bütün bunları bakıldığında, Türkiye’nin şimdiden küresel bir oyuncu 

olduğu ve bunun AB tarafından dikkate alınması gerektiği vurgulandı. 

Slovakya, Türkiye’nin bu ekonomik gücünün farkında olmalıdır. Türkiye, 1952'den beri 

NATO üyesi olup, OECD'nin kurucu 20 üyesinden biri ve G20 üyesidir. Yani Türkiye, Slovakya'dan 

çok önce Avrupa-Atlantik yapılarına entegre oldu. Slovak ihracatının sadece %0,6'sı Türkiye'ye gitse 

de, Türkiye ile Slovakya arasındaki karşılıklı mal ticareti son 20 yılda istikrarlı bir şekilde artmakta ve 

bunun devam etmesi için iyi beklentiler bulunmaktadır. AB ile Türkiye arasında modernize 

edilmiş Gümrük Birliği ve dolayısıyla hizmetler veya kamu alımı gibi yeni sektör ve 

alanların dahil edilmesi, Slovak-Türkiye ticaretindeki olumlu gelişmelerin devamını 

sağlayabilir. Modernizasyon sürecinde mevcut tarife dışı engelleri ortadan kaldırmak kesinlikle AB 

KOBİ'lerinin daha fazla ihracat yapmasına yardımcı olacaktır. Öte yandan, daha net kurallar 

dizisi, Slovakya’nın AB üyeliğini ve Avrupa’ya giriş kapısı olarak coğrafi konumunu 

kullanabilecek Türk ihracatçıları ve yatırımcıları için Slovakya’nın çekiciliğini de 

artırabilir. 


