ПОЗИЦИЯ НА
АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ
ОТНОСНО ПОЛИТИЧЕСКАТА СИТУАЦИЯ В СТРАНАТА

Като национално отговорна организация на българския бизнес, с
активната подкрепа на нашите членове и в добро сътрудничество с другите
сродни организации и социални партньори, АИКБ енергично и последователно
участва в преодоляването на ефектите от икономическата криза в България през
последните години. Уверени сме, че просперирането ни като общество е
възможно само с общите усилия на всеки от нас, според възможностите, с които
разполага, но и при осъзнато следване на принципите за почтеност,
справедливост, реалистичност и публичност. Именно тези принципи
изведохме като ключови в навечерието на предсрочните парламентарни избори,
като в позициите ни до президентската институция, до представителите на
политическите сили, гражданските сдружения и инициативи подчертахме, че
това е пътят за връщане на доверието сред обществото ни, доверие, чийто
дефицит отчетливо всички ние усещаме.
За съжаление, вече месец след изборите, политическата криза не е
преодоляна. Вместо това наблюдаваме нова ескалация на социално напрежение
сред широки обществени слоеве, уличните протести продължават, цари
несигурност, недоверие, разочарование от съществуващия политически елит и
установения управленски модел.
Всичко това представлява значителен риск за нормалното функциониране
на държавността, но и на икономическите субекти в страната – при
задълбочаваща се рецесия в Европа.
Ето защо, като работодателска организация, чиито членове с труда си
дават ежедневно своя принос в националния брутен вътрешен продукт, се
обръщаме към политиците в България с призив за национално отговорно
поведение, прозрачни и прагматични действия за бързо внасяне на спокойствие,
предсказуемост и ред в държавното управление, за почтеност, чуваемост и
разбиране на реалните проблеми и приоритети. Искаме избраното правителство
ясно да представи пътната си карта за излизане от икономическата криза и
незабавно да изпълнява одобрените от парламента и обществото мерки.
България е парламентарна демократична република и следва народните
избраници да осъзнаят отговорностите си – това се доказва само с ежедневен,
конкретен, добросъвестен и съзидателен труд.

