Резолюция № 5
КТ „Подкрепа” и стратегическите приоритети на България
в светлината на „Стратегия 2020”
КТ „Подкрепа” като отчита, че :
• Двадесетгодишният преход към действащата пазарна икономика,
демократични институции и правила не доведе до ефективни
структурни реформи в икономиката;
• Не се осъществява контрол по изпълнението и съгласуваността
между националните стратегии и политики, отсъства приемственост
и надграждане на цели и мерки;
• Наличието на икономическа стихийност е изключително вредна и
води до загуба на ресурси – интелектуални, материални, човешки и
национални;
• Приемането на Националната програма в рамките на стратегията
„Европа 2020” трябва да се основава на:
• Идентифициране на основните проблеми, дисбаланси и
ограничители на устойчив растеж на националната икономика;
• Изграждане на механизъм за текущ контрол и оценка на напредъка
по постигане на националните цели с отчитане на промените и
рисковете в средата - на глобално, ЕС и регионално ниво.
Споделяйки изводите за:
• Тежкото състояние на българската икономика, което се дължи на:
-натрупаните макроикономически дисбаланси и деформации в
отрасловата структура;
-ниско равнище на конкурентноспособност и крайно ограничено
потребление;
-липса на политика по доходите;
-дефицит на правов ред и сигурност.
• Ръстът на икономиката, реализиран за сметка на нездравословен
растеж, ниско качество на преките чуждестранни инвестиции,
погрешна енергийна политика, висока фирмена задлъжнялост, ярки
дисбаланси, свързани с крайно ограничената покупателна
способност на населението; Категорично липса на национална
доктрина за целите и приоритетите за развитие на България, което се
дължи на:
-дефицит на дългосрочна визия и липса на готовност за консенсус и
конструктивна воля в политическите сили;

-недостатъчното консултиране на стратегическите приоритети и на
страната със социалните партньори и структурите на гражданското
общество.
-невъзможност да се мобилизира необходимият интелектуален
ресурс.
Като споделя стремежите на българския народ за бързо и успешно
излизане от кризата чрез краен и качествен ръст на заетостта, на базата на
високотехнологично развитие и конкурентноспособност, съчетано с
хармоничен социален напредък;
Като потвърждава твърдото си убеждение за общо европейско
бъдеще на страната и споделя приоритетите на „Стратегия 2020”
КТ „Подкрепа” счита, че в следващите четири години следва да
работи за:
Първо: Преструктурирането на икономиката, инвестиране в
транспортна и енергийна инфраструктура, промени в бизнес средата;
Второ: Оптимизация в качеството на работните места и
квалификация на трудовите ресурси, както и за ефективни реформи в
образованието, адекватни на пазара на труда;
Трето: За оптимално ефективни инвестиции в отворена,
конкурентноспособна инфраструктура;
Четвърто: Адекватно регионално развитие и ефективна
децентрализация на общинската власт;
Пето: Оптимизация на секторните политики на база национална
доктрина за развитие на страната;
Шесто: Кардинални промени в развитието на човешките ресурси;
Седмо: Постигане на устойчив растеж чрез елиминиране на
дисбаланса и преструктуриране на икономиката с цел на хоризонта 2020,
икономическият растеж да има иновативен характер;
Осмо: Постигане на максимален политически и експертен консенсус
по националната доктрина за развитие на страната и приемането на
национална програма за реформи, съпроводени с ефективни инструменти
за контрол по изпълнението.
КТ „Подкрепа” заявява, че за успеха на „Стратегия 2020” е
необходима подкрепата на цялото общество и синдиката, като национално
представителен социален партньор, ще се включи активно в
актуализацията и контрола на тази стратегия.

