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В последно време икономическата ситуация по света е изключителна сложна и
динамична. Това е продиктувано от спукването на имотния балон в САЩ, довел до
избухването на ипотечната криза там, която по-късно се разраства и се превръща в
световната финансова и икономическа криза от 2007 година, засегнала до една или
друга степен живота на всеки от нас и която всички ние познаваме. Дълговата криза в
еврозоната от 2009-та година, избухнала поради непрекомерно харчене и теглене на
заеми и последвалата невъзможност на някои европейски държави като Гърция,
Испания, Ирландия и Португалия да погасяват дълговете си сами, сякаш слага
допълнително сол в раните на крехката, нестабилна икономическа ситуация и слабите
шансове за растеж на някои държави след кризата. Пазарите се повлияват от всяка
една новина. Инвеститорите са изключително предпазливи за своите пари и трябва да
бъдат убедени в успеха на инвестицията си. Клиентите купуват само ако нещо е
необходимо. Времето на лесните кредити и бързите печалби е в миналото, а
икономиките по света отчаяно се нуждаят от свежи пари. Тогава възниква въпроса, как
да постигнем икономически растеж и как да запазим двигателите на икономическия
растеж ? Това са въпроси, които не един или двама икономисти си задават, а мъчат
експерти, лидери, политици и хора по цял свят. Този, който би могъл да даде точен и
еднозначен отговор на тях, който да бъде приложим навсякъде по света, със сигурност
би бил Нобелов лауреат за икономика. Отговора на тези въпроси е комплексен и
приложим при определени условия.
Преди да се опитаме да го открием, първо трябва да си отговорим на един по-прост
въпрос, а именно най-общо, кои са двигателите на икономическия растеж ? Това са
потреблението (вътрешно или външно), производството (бизнеса) и работните места
(хората). Всеки един от елементите е взаимосвързан с другите. При високо

потребление има ръст на производството. Като има ръст в производството се създават
нови работни места. Новите работни места създават по-високо потребление.
Естествено връзките между тях са много по-сложни, а и съществуват много други
различни фактори, които оказват своето влияние. Сега е време да си зададен въпроса,
как бихме могли да запазим растежа в условията на икономическата нестабилност, на
която сме свидетели?
В краткосрочен план растежа би могъл да се подхрани с приемането на мерки за
стимулиране на потреблението. Намаляването на данъчни ставки и такси, би намалило
цените на продуктите и услугите, като повиши търсенето. Същевременно това би
освободило финансов ресурс у хората, който се очаква да повиши потреблението.
Намаляването на акцизите върху горивата също би дало почти мигновен резултат
върху растежа на потреблението. Както знаем транспорта е кръвоносната система на
икономиката. Стойността на транспорта (най-вече горивата) се отразява пряко върху
ценообразуването на всеки един продукт. Като цената на горивата може да влиза до
няколко пъти в стойността на продукта, веднъж като производствени разходи и втори
път като транспортни. По-ниски акцизи върху горивата биха означавали по-ниски
разходи за производство. По-голяма конкурентоспособност на икономиката спрямо
другите. По-ниски цени на стоки и услуги. По-голямо потребление и търсене.
Съответно растеж на икономиката.
Намаляването на лихвите по кредитите би направило по-евтино заемането на пари и
би осигурило на бизнеса достъп до свежи капитали, което би могло да тласне бизнеса
да инвестира в развитието си, да създава нови продукти, разкрива нови
производствени мощности и

нови работни места. Намаляването на лихвите по

влоговете би, направило спестяването на пари по-нежелано (поради по-ниската
печалба от лихвата и негативния ефект на инфлацията ако има такава) и би
стимулирало хората, които спестяват да инвестират парите си. Това би освободило
един неизползван ресурс, като влее нови свежи пари в икономиката, повишавайки
потреблението и подклаждащо растежа. Повечето от тези мерки биха дали един
сравнително бърз, но не достатъчно задоволителен резултат. Част от тях евентуално
могат да навредят на приходната част на бюджета на дадена страна, което да доведе
до бюджетен дефицит, при положение, че растежа на потреблението не успее да

покрие намалението на таксите. Това би могло да има негативен ефект при държави с
огромни финансови дългове. Най-вече в сегашната нестабилна икономическа
ситуация, като дори би влошило тяхното положение.
Съществуват и други предимно административни мерки, които биха могли да дадат
един сравнително бърз положителен ефект върху растежа. Намаляването на
бюрокрацията и административната тежест, въвеждането на електронни услуги (т.нар
електронно правителство) биха намалили разходите на държавната администрация,
като освободят паричен ресурс, който може да бъде вложен другаде. За бизнеса и
хората би значило по-лесен и бърз достъп до услуги по всяко време и място. Пестене
на пари, часове и ресурси. Тези мерки биха повишили конкурентоспособността,
ефективността и ефикасността на бизнеса, позволявайки му да се съсредоточи върху
дейността, която извършва, а не да пилее усилия по други странични пречки.
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конкурентоспособността на бизнеса, позволявайки му да намали част от разходите си.
Подобен ефект биха могли и да създадат инвестициите в енергоефективно
производство и продукти. Насърчаването на зелените инвестиции не само биха
подобрили качеството на околната среда, но сериозно биха намалили количеството
ресурси (ток, вода, горива, материали и други) използвани за различните процеси.
Тези мерки биха позволили на фирмите да предложат по-добри условия, качество и
цена на продукта или услугата, които предлагат. Същевременно добиват конкурентно
предимство пред останалите фирми на пазара. Това в условията на затруднена
икономическа обстановка, би дало едно сериозно преимущество, което може да се
окаже решаващо в крайния избор на клиента.
Според европейската комисия 99 % от фирмите в Европейския Съюз са малки и
средни, като те създават около 2/3 от работните места в частния сектор. Именно
заради това малкия и среден бизнес се смята за гръбнака на икономиката и е един от
основните двигатели на растежа.

Създаването на бизнес инкубатори, които да

предоставят условия за развитие на стартиращи фирми. Срещането на бизнеса с
потенциални бизнес партньори и инвеститори. Помощ при изготвянето на добър,

точен и ясен бизнес план, който би могъл да спечели разколебаните инвеститори.
Както и приемането на други мерки за подпомагане на малкия и среден бизнес, като
например улесняване на достъпа му до обществени поръчки, насърчаване на
конкуренцията, предоставяне на нисколихвени заеми, данъчни облекчения и други.
Тези мерки сериозно биха подобрили бизнес климата и средата, давайки тласък за
развитието на малките и средни фирми. Като им предостави шанса да завоюват нови
пазари и клиенти. Разкрият нови работни места. Напук на трудната икономическа
ситуация и нестабилност.
Днес в условията на засилена глобализация и единен световен пазар имаме
утвърдени и познати играчи. За един малък или среден бизнес би било изключително
трудно да пробие на вече съществуващ пазар с изявени лидери на него. Следователно,
за да успее да се създаде успешен продукт, дадената фирма трябва да покрие незаета
ниша. Да успее предостави нещо по-добро от вече съществуващото или навлезе в
един тотално нов и създаващ се в момента пазар. В този ред на мисли, иновацията и
добрата бизнес идея са нещо съществено за постигане на успех. Затова насърчаването
на предприемачеството и креативността чрез създаването на различни проекти,
спонсорирани от държавата и други организации. Организирането на икономически
форуми, изложения и срещи с потенциални инвеститори и бизнес партньори.
Поощряване на развитието на иновации и създаването на нови технологии. Всичко
това би спомогнало за създаването на такъв нов и успешен продукт, който ще
допринесе в бъдеще за подхранването растежа. Както всички знаем развитието на
нови технологии е главен фактор за постигането на дългосрочен и устойчив растеж.
Пример за това е развитието на света след индустриалната революция от 18 век.
В дългосрочен план инвестициите в образование и развитието на човешките
ресурси, са най-силният двигател за растеж, тъй като нито добрите бизнес идеи, нито
развитието на новите технологии, иновации, енергоефективно производство и
инфраструктурата биха могли да бъдат реалност без него. Образованието е базата,
върху която абсолютно всички тези мерки за стимулиране на растеж и развитие
стъпват. Без качествено образование и подготвени кадри, силна икономика не може
да функционира. Инвестициите в развитието на човешки ресурси са големи, изплащат
се след години, но са тези които биха могли да се превърнат в мощен двигател, който

да създаде и подхрани икономически растеж в бъдеще. Проблем се очертава пред
развиващите се държави, които поради силната глобализация и високата степен на
мобилност на населението, губят част от качествените си кадри, в които са
инвестирали пари за образование. Те биват привлечени от по-добрите условия за
живот, работа и развитие, които вече развитите държави като САЩ, Великобритания,
Германия и други предлагат. В този процес на „изтичане на мозъци“ развитите
държави печелят, тъй като получават обучени и вече готови кадри без да са
инвестирали нищо в подготовката им. Обратно на това, развиващите се държави не
могат да възвърнат вече направената инвестиция и губят от този процес. Като решение
на проблема, някои държави по света виждат във въвеждане на рестриктивни мерки
към студентите, задължаващи ги след завършването си да останат да работят за
определено време в дадената държава, ако тя е подпомогнала образованието им.
Всяка една от гореспоменатите мерки за стимулиране и поддържане на растежа на
теория би дала своя резултат, но да не забравяме, че не всичко е изпълнимо и на
практика. Всяка една икономика е част от един глобален свят и не може да се изолира
и функционира самостоятелно. Някои от мерките биха сработили на едно място, други
на друго. Част от държавите, като България да речем членуват в различни световни
организации и са част от по-големи семейства. Например в Европейския съюз
съществуват различни законодателни, икономически, правни рамки и условия, които
трябва да се спазват. Следователно това ограничава степента на гъвкавост и взимане
на решения от страните членки. Част от гореспоменатите мерки биха могли да влязат в
противоречие с правилата на дадената организация и могат да бъдат дори
неприемливи. В случая с България, намаляването на акцизите на горивата би било
невъзможно, тъй като това влиза в противоречие с приетите от нашата страна
ангажименти, свързани с членството ни в Европейския Съюз, а едно бъдещо решение,
което би обвързало студентите да останат да работят в страната след като завършат
образованието си тук би нарушило правото за свободно пътуване и общ трудов пазар
на ЕС.

Било то чрез данъчни облекчения, намаляване на акцизи, административни
промени, насърчаване на бизнеса, подобряване на бизнес средата или инвестиции в
инфраструктура, иновации и образование. Съществуват множество мерки, които биха
могли да се предприемат за стимулиране и подхранване на икономическия растеж.
Някои от предложените мерки могат да дадат видим резултат за кратък срок в рамките
на няколко седмици, за друга част от тях, като например инвестициите в образование
ще е нужно да минат няколко години, за да дадат осезаем ефект. На теория в
генералния случай всяка една от тези мерки би проработила. На практика всяка една
държава има своите особености и различия. Всеки отделен случай, трябва да се
разгледа по-конкретно и в детайли. Това би позволило да се даде правилен и
еднозначен отговор на въпроса, как бихме могли да запазим двигателите на
икономическия растеж в условията на нестабилност?

