В. „Стандарт”, 15 май 2008 г.
Лидия Шулева, депутат от БНД
На "Катарино" властта напомпа инфлацията
- Г-жо Шулева, с какво партия Българска нова демокрация,
чийто зам.-председател станахте в неделя, ще е поразлична от останалите над двеста политически формации?
- Преди всичко с факта, че в устава ни има ръководен
орган, какъвто няма в нито една друга партия - Съвет на
регионите. Именно той ще управлява БНД. В него
равнопоставено ще бъдат представени всички избирателни
райони и всеки регион ще може да участва в управлението
на партията. Механизъм за правене на политика отдолу
нагоре, който не съществува в останалите формации. Искам
да подчертая, че ние няма да сме традиционна партия,
кояйто разчита на партийни събрания. Нашата цел ще бъде да
работим с гражданското общество, да създадем такива
структури, които да решават конкретни проблеми в
конкретното населено място.
- Но сформирате БНД само година преди вота. Как ще
избегнете съдбата не други отцепили се от НДСВ структури
като например Новото време, които не влязоха в
парламента?
- Ако търсим повторения на миналото, сигурно ще намерим
най-различни примери, на които да се позовем. В
политиката няма начало и край. Грешно е да се счита, че
всичко започва с една личност и партия и свършва с
приключването на даден политически проект. Ние по-скоро
залагаме на една комбинация от приемственост и нови идеи.
Искаме да съчетаем натрупания организационно-политически
опит и влияние, с новаторството на младите хора, които
идват при нас. Нов политически проект се създава в
отговор на някакво очакване. В момента в България има
очакване за намиране на алтернатива на сегашното
управление.Пътят, който ни предлага тройната коалиция, не
се одобрява от хората и нашият учредителен конгрес го
доказа. На него дойдоха почти два пъти повече от
очакваните делегати. Основното послание, което те
отправиха е, че е дошло време да се обедини енергията на
трудовите хора за създаването на ред и правила в
държавата.
- Ще търсите ли предизборно обединение и как ще оборите
опасенията, че сте поредната партия, която иска да
използва ГЕРБ за ракета-носител?

- Преди да говорим за каквито и да било обединения,
трябва да работим за идентификацията на новата партия. Тя
трябва да наложи своя физиономия и име и да си завоюва
собствено място в политиката. Ние не се създаваме само
заради следващите парламентарни избори. Опитваме се да
направим политическа сила, която дълго време да участва във
формирането на политиката на страната.
- За целта, обаче, трябва да сте част от управлението.
- Разбира се, че това е основна наша цел. Но до
постигането й има ред стъпки. Нека първо да създадем
партията и да видим каква подкрепа събира. А когато вече
наближи вотът, тогава идва ред на предизборната
математика. Да се преценят шансовете не само за
преминаване на 4 или 5-процентовата бариера, но и за
превръщането ни във фактор в управлението. Естествено,
ние ще водим разговори с политически формации вдясно от
центъра, с които и в момента имаме добър диалог. Знаете,
че в Народното събрание успяхме да създадем
интерпарламентарен съюз. Така че, ако се окаже за
необходимо да влезем в предизборна коалиция, мисля че ще
постигнем добри резултати в бъдещи преговори. Що се
отнася до ГЕРБ, те са самостоятелна политическа сила и
декларираха, че ще се явят сами на изборите. Така че не
разбирам за каква ракета-носител може да става въпрос.
- Как оценявате резултатите от срещата на властта в
"Катарино спа", обявеното там засилване на социалния
вектор?
- Вижте, твърде много вектори започнаха да се разхождат
из координатната система на политиката. Либерални,
социални. Не знам в какви измерения витаят те, но със
сигурност мога да кажа, че изземването на доходите на
населението под формата на данъци и опитът да се
преразпределят тези пари води до обедняване на
хората. Това е закон Божи, който отдавна е известен.
В желанието си да увеличи доходите на населението БСП и
тройната коалиция доведоха страната до най-високата
инфлация от началото на периода след стабилизацията.
Резултатът от това е, че доходите на хората са увеличени
само на книга, а всъщност покупателната им способност е
намалена.
- Властта обяснява обратното - че повишаването й помпа
инфлацията.
- Попитайте хората какво могат да си купят. Така ще
намерите верния отговор. Няма как една висока инфлация
да не изяжда покупателната способност. От една страна
ръстът й е по-висок от повишаването на доходите, което

реално означава, че те са намалели. Второ - знаете, че
увеличаването на инфлацията води до увеличаване на
лихвите, а това е сериозен удар върху доходите на хората,
теглили кредит. Трето - в бюджета за тази година
управляващите нарочно занижиха прогнозите за
събираемостта на данъците. Само за първото тримесечия в
хазната са влезли над 1 млрд. Лева повече, което е добре за
управляващите, защото им дава възможност да наливат пари
там, където решат. Но при такъв бюджетен излишък е
нормално хората да се питат защо трябва да плащат толкова
високо ДДС, защо трябва да е толкова скъп бензинът, който
сам по себе си се явява инфлационен фактор. Какво
всъщност означава широко прокламираната идея от "Катарино
спа" държавата да стане солидарен осигурител? Това значи,
че всички пенсионери, плащащи 20% ДДС при всеки закупен
хляб, сирене или мляко, участват в събирането на тези
пари, с които държавата ще им плаща пенсиите. Обявените
от "Катарино спа" социални мерки са илюзия. Става въпрос
за пари, които се вземат от гражданите, за да може някой
в един спа център да успи народа, че видите ли нещо му се
дава. Те водят до обедняване на населението. Вижте и
мантрата за демонополизация на Здравната каса. Ако
погледнете подобни примери в Чехия и Унгария ще видите,
че създаването на конкурентни здравни каси е довело до
фалита на всички. Искаме ли това да се случи и у нас? Не
е ли това начин да се стимулира източването на обществени
фондове към частни здравни каси. След като държавата не
може да контролира една, как ще контролира десет? Нужна е истинска здравна
реформа , а не имитация.
- Каква е рецептата за намаляване на инфлацията?
- Рецептата се знае от всеки икономист, друг е въпросът,
че у нас ситуацията е по-сложна заради валутния борд.
Един от спиращите фактори е увеличаването на лихвите, но
то означава застой на икономиката. Навремето ни
разказваха един анекдот, който илюстрира тази
взаимовръзка. Шефът на лондонската полиция изпратил писмо
до директорите на приютите, болниците и затворите в
града: "Уважаеми г-да, централната банка увеличава
лихвения процент, затова моля да осигурите повече места".
Увеличаването на лихвите, води до забавяне на
икономиката, което означава изхвърляне на работници на
улицата, а то води до увеличаване на сблъсъците и
престъпленията.
- А намирате ли връзка между решенията в Катарино и
инфлацията? Мерките, които предприе властта, подпомагат
ли борбата с инфлацията?

- Напротив - те са проинфлационни. Защото пускането на
милиард - два в обръщение, напомпва инфлацията. На
Катарино аз не чух една дума за ускоряване на
икономиката. Чух как ще харчим едни пари, но не и как ще
ги създаваме.
- Подценен ли е според вас лева, както твърди
подуправителят на БНБ Димитър Костов?
- Не бих искала да влизам в подобен професионален спор.
Но ние платихме много висока цена при въвеждането на
валутния борд през 1997. Не мисля, че трябва отново да я
плащаме. Обвързването с евото трябва да остане. Друг е
въпросът, че предвижданията, когато бяхме на власт, бяха
че до 2009 ще влезем в еврозоната. Управлението на
тройната коалиция обаче доведе до загуба на направеното
тогава и до изтикване на хоризонта за 2015 година.

