ПОРЕДИЦА „ИКОНОМИКА В КРИЗА“


Част 1

Живеем в странни времена, времена, в които дойде време да се справяме с големи световни
трагедии и търговски предизвикателства. Големите европейски икономики претърпяват
дислокации, което пък от своя страна се явява една страхотна възможност за България, като
инвестиционна дестинация. За бягане от кризата много световни производители биха могли да
изберат нас като дестинация за нови инвестиции, благодарение на по-ниските разходи, които те
биха имали за развитие на своя бизнес. Докато вирусът се разпространява и страните предприемат
респективни мерки, които да ограничат до известна степен производствената дейност в
регионалните им центрове, ние можем да предложим едни конкурентни условия за развитие и
устойчивост. В резултат на слабата активност, Организацията на Обединените Нации (ООН)
прогнозира, че потоците от преки чуждестранни инвестиции могат да паднат между 5 и 15 процента
до най-ниските им нива след световната финансова криза от 2008-2009 г., затова и за нас е така
важно да намерим правилният подход, с който да насърчаваме инвестициите в България. Но нека
погледнем към света и държавата, от която всичко тръгна. Участниците в играта на световната
икономика.
В
Китай,
епицентърът
на
епидемията,
държавни
представители
обявиха,
че
милиарди ще бъдат инвестирани
като
специални
заеми
за
компании, които са изправени
пред ограничения от ликвидност
на пари, както и финансова
подкрепа за конкретни сектори
като авиацията. По отношение на
координираните действия от 6
март финансовите министри от Г20 и управителите на централната банка, обещаха да предприемат „подходящи“ финансови мерки,
но без конкретни ангажименти.
Китай е най-големият износител на медицински изделия за САЩ, а около 80 % от активните
фармацевтични съставки в американските лекарства идват от Китай и Индия. Китайските
фармацевтични фирми имат 97 % от пазара на антибиотици в САЩ и над 90 % от пазара на витамин
С. През 2018 г. 95 % от ибупрофен, 91 % хидрокортизон, 70 % от ацетаминофен и 40–45 % от
хепаринът, внасян в САЩ, идва от Китай. Това вече принуди Индия, водещият в света доставчик на
генерични лекарства, да ограничи собствения си износ на някои често използвани лекарства. Почти
70% от API (Application Programming Interface) на лекарствата, произведени в Индия, идват от Китай.
Ако фармацевтичните заводи в Китай скоро не се върнат в пълния си капацитет, ще има вероятност
от сериозен недостиг на лекарства.
Отсега знаем, че COVID-19 ще има сериозни последици и за световната икономика. Въпреки, че поголямата част от вниманието на света с право се фокусира върху човешкия път на COVID-19 включително 14652 смъртните случая, отчетени към 24 март, икономическата такса от епидемията
също има потенциално катастрофални последици. Един изясняващ момент е и фактът, че COVID-19
разкрива пукнатини в широко рекламираните модели на растеж в Югоизточна Азия. Много страни

в региона са се облегнали твърде много на външното търсене от по-големия си съсед и на
китайските вериги за доставки. В сравнение с ерата на SARS (Severe acute respiratory syndrome),
китайската икономика залага в много по-голяма степен на потреблението и услугите. Това означава,
че вътрешно-икономическотo въздействие на COVID-19 може да бъде значително по-голямо.
Исторически прецеденти, като генуезките търговци, донесли Черната смърт по домовете си в
Европа от Азия, предполагат, че разпространението на COVID-19 трябва да спре търговията с Китай.
Но в действителност, засилването на търговията със страната, може да помогне както на Китай, така
и на други икономики да се справят по-добре с неговото въздействие.
Важно е да не забравяме, че тепърва влизаме в кризата и идните месеци, ще са както много трудни,
така и много поучителни в историята на икономиката за 21 век. Нови технологии и процеси ще
бъдат родени в процеса и много неща ще се променят.

Всяка седмица ние от екипа на БАИ ще качваме по една нова статия за
заобикалящата ни действителност. Животът скъпи читатели, както
е казал Ленън е това, което се случва, докато ние кроим планове,
затова нека погледнем тук и сега и работим, за едно по добро утре!
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