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Бъдещето става по-трудно, връщане назад е невъзможно

В криза сме, икономиката
страда, нарушен е традиционният
модел на съществуване, особено
в „развитите“ страни. И все пак
въпреки пандемията трябва да
работим, за да продължим да живеем – и ние, и останалите хора.
В условията на Covid-19 отново пролича жизнената важност на
автомобилния товарен транспорт,
който е кръвоносната система
на глобализираната икономика.
И значението му се увеличава.
Водени от това разбиране, работихме напрегнато, за да подготвим четвъртия поред каталог
АВТОМОБИЛИ ЗА РАБОТА, който

разглеждате. Той включва основните теми, с които е свързан
жизненият цикъл на превозните
средства за работа. Положително
ще забележите, че някои традиционни участници отсъстват, но
също така ще констатирате, че
има и нови. Затова сме особено
благодарни на всички, които оценяват стойността на това, което
правим близо двадесет години,
повярваха ни и се включиха в новото издание.
Разбира се, за тези, които не
успяха да се включат в печатното
издание на каталога, остава възможността впоследствие да се
присъединят към електронния му
вариант.
При сегашната криза, както при предишната, различните
фирми и компании подхождат по
различен начин към процесите –
в зависимост от това как оценяват ситуацията, какво очакват от
бъдещето, стратегията на ръководствата си, мащабите и много
други фактори. Динамиката на
промените се засилва, всички в
движение се учим да работим и

оцеляваме в новите условия, но
дали все пак няма да сме по-успешни, ако го правим заедно?
Новото издание на каталога
няма претенцията да отразява
цялостното състояние на бизнеса у нас, колкото и да желаем и
да работим за постигане на тази
цел. Въпреки това се забелязва
увеличението на дела на дейностите, свързани с правилната и ефективна експлоатация,
с поддръжката и ремонтите на
превозните средства – фактори,
чиято важност особено изпъква
при трудни времена и кризи. Тези
видове дейности спомагат и за
осъществяването на ценности, за
които много се говори, но малко
се прави – по-пълното и икономично използване на природните
ресурси.
Много се коментира какъв ще
бъде транспортът на бъдещето
– електрифициран, автономен и
какво ли още не. Само дето това
бъдеще няма да настъпи нито
утре – причина за това съвсем не
е пандемията, нито изведнъж. И
ще струва скъпо: прогнозите са,

че след 10 години около 50% от
цената на автомобила ще бъде за
електрониката, вградена в него,
ще продължат да поскъпват и носителите на енергия, използвана
за движение.
Преходът, който започваме
към това бъдеще, няма да бъде
нито лесен, нито бърз: ще отнеме
време, ще трябва да се простим
с ценности и навици от десетилетия. Ние трябва да станем
мостът, по който човечеството
да продължи до онази мобилност,
която не се плаща с постепенно
унищожаване на света, в който
живеем. Единственият възможен
начин е да започнем с това, което
имаме в началото на третото десетилетие: автомобили за работа,
задвижвани от ДВГ и често не в
първа младост, недобри пътища
и улици, дефицит на квалифицирани кадри в сервизите, в транспортните фирми, протекционизъм за „своите“ от страна на
големите икономики в ЕС…
Ако сами не си помогнем,
няма кой друг!
инж. Радослав ГЕШОВ
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