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Money for nothing* 
 

Последните дни за пореден път всички ние станахме свидетели на 
недоволството на българските граждани вследствие на неадекватни 
управленски решения на сегашното правителство. Управляващите ни 
дадоха пореден пример за сериозно надписване на  сметката на 
българския данъкоплатец. Със справедливия национален протест на 
превозвачите се дава ясен знак на българското общество, че освен 
всичко останало и цените на транспорта ще скочат драстично. Този път 
лъсна фактът, че правителството взема насилствен дизелов бакшиш от 
всеки български шофьор. Как се стигна дотук? Преди две години се взе 
решение за предсрочно вдигане на акцизите на горивата с  
манипулативния мотив, че това трябва да смекчи ценовия скок от 
евентуалното влизане в еврозоната през 2009г. Благодарение на 
усилията на Тройната коалиция обаче еврозоната се отдалечи някъде 
напред в хоризонта към 2015 г. Така единственият резултат от 
прибързаната крачка на управляващите беше осигуряването на 
бюджетни излишъци, харчени по непрозрачен начин за надплащане на 
надутите сметки на батко и братко във властта. Сигурно всички 
български граждани смятат, че е случаен фактът, че се прибира 
авансово двоен акциз  точно през 2007 (местни избори) и 2008 
(подготовка за парламентарни избори), а не през 2009 и 2010 както беше 
предвидено съгласно договора за присъединяване към ЕС. И сега 
правителството бодро рапортува, че видите ли през 2009 и 2010 ще 
сложи акциза във фризера. Да ставката ще е там, но парите авансово 
прибрани в двоен размер ще са доволно похарчени през миналата и 
тази година. Всичко това би могло да бъде преглътнато от търпеливия 
български гражданин, ако той не страдаше от най-големия ценови шок 
от Виденов насам. С други думи, всяко българско семейство изпитва на 
гърба си лошата и недалновидна политика на правителството, 
заставайки ежедневно на касите на хранителните магазини и 
бензиностанциите. Храните ни в хладилниците ни стават все по-малко и 
по-скъпи, а предстои скок в цената на парното, водата и тока.  
 

На този фон министрите ни предлагат решения в стил “пари за 
нищо.” В момента се харчат пари за краткосрочни ефекти, социални 
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вектори и  фойерверки, които подпомагат предизборната кампания на 
властта, но същевременно надуват допълнително инфлацията и не 
предлагат нищо в дългосрочен план. Сегашните управленските решения 
на Тройната коалиция ще оставят тежко наследство на следващото 
правителство, но по-лошото е, че неговата тежест ще се понесе отново 
основно от българските потребители.  
 

Всичко това сериозно ни отдалечава от Европа и нейния жизнен 
стандарт, който ни бе обещан с приемането ни за пълноправен член на 
ЕС.  А жизнения стандарт и покупателната способност на българското 
население са  сериозно застрашени. В тази връзка искам да добавя, че 
не се предприемат адекватни мерки за нарастващата опасност от скок 
на цените на хранителните стоки. Многократно от Световната банка и  
ООН сигнализират за за недостиг на хранителни продукти и увеличение 
на цените на хранителните стоки в световен мащаб. Това са сигнали, 
които показват, че същото нещо, което се случва с петрола, започва да 
се случва с основните хранителни стоки и земеделски продукти. Какво 
се прави в такива случаи? Една нормална дясна политика, каквато ние 
от БНД изповядваме, е с пазарни мерки да се защити покупателната 
способност на населението. Как става това? Ами много просто -  става с  
намаление на ДДС върху хранителните стоки от една страна и от друга с 
антитръстови и антиспекулационни мерки, които да се предприемат от 
страна на Комисията по защита на конкуренцията. . По този начин ще се 
компенсира ефекта на поскъпване и намаляващата покупателна 
способност на българските потребители.Това са пазарните механизми. 
Ясно е, че има условия в момента това да се случи. Конкретни мерки са 
необходими и за рязкото намаляване на лицензионните и 
разрешителните режими, които спъват свободната стопанска 
инициатива и ограничават достъпа до пазара, което заедно със 
засилването на правомощията на Комисията за защита на 
конкуренцията ще спре ширещото се картелиране в много сектори на 
икономиката – все неща, които едно зряло управление трябва да 
направи. 
 
 
 
 
 
 


