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Когато започна пандемията и въведоха извънредно 
положение, една колежка каза: Дано не съм лош пророк, 
ама нещата ще се пооправят чак към Спасовден. Мъд-
ростта є и натрупаният житейски опит се оказаха пра-
ви. Сега, в началото на юни, светът и бизнесът започна-
ха да се съживяват от стреса. Всички разбрахме, че не 
може да се продължава със стопиране безкрай и следене 
единствено на броя на заразените. Да, корона вирусът 
ще живее сред нас; да, ще взeмаме някои предпазни мер-
ки, но бизнесът просто трябва да върви. 

Уморихме се от негативните аспекти на глобалната 
коронапандемия – числа, числа и плашещи данни за спад в 
различни браншове. Затова и в този брой търсим пове-
че прогнозите за дните след кризата. Анализатори и фи-
нансови институции са предпазливи, когато говорят за 
изправянето след внезапното спиране на икономиката, 
но са единни в позицията си, че в утрешния ден тряб-
ва да се използва най-доброто от двата свята – преди и 
след COVID-19. Как е възможно това да стане конкрет-
но във веригите на доставки, при товародателите и 
в логистичните центрове сме разгледали в анализа ни  

„Утрешният ден – най-доброто от двата свята“, вклю-
чен в електронната версия на списание ЛОГИСТИКА. 

Междувременно животът тече. Фирми като Ойро-
шпед и Юнимастърс празнуват 30 години от основава-
нето си, което си е сериозно постижение в най-нова-
та българска история. Млад българин, учил магистрату-
ра в Швейцария, се завръща в България, за да работи в 
мандра, да продължи традицията на дядо си и да изна-
ся нетрадиционни млечни продукти за Европейския съюз. 
Строи се складово-логистична база СТАД „Логистика X” ... 
Някои се адаптират гъвкаво към повишеното натовар-
ване по време на пандемията, други – към по-малките 
обеми на работа, трети променят стратегията и биз-
нес модела си...

Така че продължаваме напред! Благодарим ти, коро-
на, че ни извади от зоната на комфорта и ни показа как-
во можем да направим по-добре и по-рационално в живо-
та и бизнеса. И сега, както се пее в популярната песнич-
ка, вече е време: Корона, чао, чао, чао! 

Снежина БАДЖЕВА

Продължаваме нататък! 
Корона, чао, чао, чао...

«Благодарим ти, корона, че ни извади от зоната на комфорта  
и ни показа какво можем да направим по-добре  
и по-рационално в живота и бизнеса.»
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