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A Szlovákiában működő vállalkozók már készülnek egy lehetséges gazdasági válságra.
Ugyanis lassan, de biztosan érződik a termelés mértékének csökkenése és az ipar
beszűkülése.

További gondjuk, hogy nem tudható, meddig bírják elviselni az állam részéről rájuk nehezedő
olyan terheket, amelyeket például a minimálbér emelésével, a kötelező üdülési és sportolási
utalványokkal a vállukra raktak. Erről tájékoztatott Tibor Gregor, a Klub 500 ügyvezető
igazgatója. Kifejtette azt is, hogy Szlovákiának Németország mintájára szüksége lenne egy
észszerű stratégia kidolgozására, Németország ugyanis már most erőteljesen készül egy
esetleges gazdasági visszaesésre.

„A szlovákiai vállalatok is érzik, hogy bekövetkezik a hanyatlás. Figyelik a helyzetet a
kulcsfontosságú piacokon és jól látják, miként alakulnak a körülmények Németországban.
Terveket készítenek elő arra az esetre, ha a gazdaság lassulása, az ipari termelés csökkenése
tovább folytatódik. A szlovák cégek már napjainkban is kevesebb megrendelést kapnak és
igyekeznek ezeket a kieséseket különféle megoldásokkal pótolni, hogy ezek a kiesések ne
érintsék súlyosan a cégeiket" – fűzte hozzá Tibor Gregor.

A Klub 500 társaság szerint a gazdasági elemzők legtöbbje arra figyelmeztet, hogy a közelgő
gazdasági visszaesés és hanyatlás mérséklésére állami intézkedéseket kell hozni.

Tibor Gregor szerint azonban a kormány olyan intézkedéseket fogadott el, illetve kíván
elfogadni, éppen a minimálbér emelésével, a kötelező üdülési és sportolási utalványokkal,
amelyek nem számítanak a válsággal. Véleménye szerint olyan rendelkezéseket hoznak,
amelyek alapvetően negatív hatással vannak a gazdaság versenyképességére. Úgy ítéli meg,
ha ezek az intézkedések folytatódnak, akkor egy bekövetkező válság esetén a környező
országok közül Szlovákia szenvedi el a legnagyobb gazdasági veszteségeket, beleértve a
legtöbb munkahely elvesztését is.
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Szlovákiának példát kellene vennie Németországról, amely meghatározta az ipar négy
kulcsfontosságú területét és ezeket kívánja kiemelten támogatni. Ugyanakkor kijelölték azokat a
területeket is, amelyek nem versenyképesek. A németek szerint a jövőben ez a járható út.
Szlovákiának azonban ilyen stratégiája nincs, a gazdasági elemzők pedig éppen ezt
szorgalmaznák.

A Klub 500 társulás 2002 óta azoknak a szlovákiai vállalkozásoknak a tulajdonosait tömöríti,
akik több mint 500 embernek adnak munkát. Tagjaik jelentősen hozzájárulnak a szlovák
gazdaság fejlesztéséhez és nagy mennyiségű munkahelyet teremtenek.

A Klub 500 ügyvezetői több mint 16 éve olyan megoldásokat hoznak, amelyekkel emelik
Szlovákia vállalkozói társadalmának színvonalát.
Képviselik a vállalkozók érdekeit az ország kormányával való tárgyalásokon, a parlament
képviselőivel, a minisztériumokkal, az állami szervekkel és a területi önkormányzatokkal történő
megegyezéseknél.
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