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Увод

В условията на икономическа нестабилност, пазарна турбулентност и

интензивна конкуренция, търговските вериги са неотделима част от облика на

обществото днес. Развитието на търговията е довело до възникването на тази форма

за реализирането на продажби на стоки и услуги. Търговските вериги са резултат от

процеса на концентрация в търговията на дребно, проявяващ се в световен мащаб в

условията на глобализация на пазарите и конкуренцията. Вследствие тези процеси

започват да навлизат нови стоки и услуги, изграждат се по-големи формати

търговски обекти, подобряват се обслужването и предоставяните удобства на

крайните потребители. Тези процеси рефлектират върху повишаване ролята на

търговските вериги в търговията на дребно и отразяват състоянието и развитието на

икономиката на страната.

Целта на доклада е да се изследва ролята на търговските вериги в националната

икономика. Изпълнението на поставената цел изисква решаването на следните

конкретни задачи, а именно да се:

 дефинира същността на търговска верига;

 анализира оборота който формират търговските вериги през последните

години на първите три по този показател, както и техния броя търговски обекти;

 разкрият предимствата и недостатъците, актуалните проблемите и

перспективите за развитие;

 позицията на търговските вериги, производители и доставчици, както и на

законодателната власт в България.

Обект на изследване са модерните търговски формати развиващи се на

българския пазар. Предмет на изследване са настоящите проблеми на търговските

вериги у нас и главната роля която имат за националната икономика.

Дефиниция за търговска верига

Търговските вериги са повече от два еднотипни и от един и същ формат

магазини, разположени на различна територия, с общо управление по отношение на:
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продуктова, ценова, рекламна, промоционална и кадрова политика, с обща система

за управление на стоковите запаси и единна информационна система1. В тази

дефиниция се обобщават предпоставките, за да се определят търговските вериги

като единна собственост и стандартизация на търговска технология и маркетингова

стратегия на отделните обекти.

Класификация на търговските вериги

Основните най-разпространени типове обекти2: супермаркети, хипермаркети,

специализирани (и тясно специализирани) магазини главно за нехранителни стоки,

удобни магазини, универсални магазини, търговски центрове (вкл. молове), малки

квартални (неспециализирани) магазини в удобно местоположение (като

минимаркети) и др.

След прехода на търговията към пазарна икономика се създават първите частни

търговски вериги - „Пикадили” (1995 г.) и „Бурлекс” (1995 г.), а едва през 1999 г.

Metro Cash&Carry е първата чуждестранна търговска верига, която навлиза в

България. След обявеният от Европейската комисия през 2002 г. статут на

функционираща пазарна икономика3 се започва нов етап в развитието на

търговските формати - създава се „ЦБА” (2003 г.), международни концерни като

Schwarz Group (Kaufland през 2006 г., LIDL през 2010 г.), Rewe Group (BILLA през

2000 г., Penny market през 2009 г.), Carefour (2009 г.), Praktiker (2004 г.) откриват

свои обекти на територията на страната. През последните години някои от веригите

разширяват бавно, но сигурно своя териториален обхват, докато други затварят част

от обектите си и/или ги препозиционират.

Реализирани продажби на търговските вериги

Основен икономически показател за състоянието на търговските вериги в

България е обемът продажби реализирани за една година. С помощта на този

показател може да се оцени какъв пазарен дял и какво развитие отчитат търговските

вериги в страната (вж. табл. 1).

Лидерът сред търговските вериги за втора поредна година е германската

компания за бързооборотни стоки, които се продават на намалени цени

(дискаунтър), Kaufland. Веригата е била на малка крачка от това да направи 1 млрд.

1 Владимирова, Й. и др. Конкурентни предимства на търговските вериги. София: „Стопанство”, 2012.
2 Сълова, Н. Търговски мениджмънт. Варна: „Наука и икономика”, 2010.
3 Източник: ec.europa.eu/bulgaria
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лв. оборот през 2012 г. Според данни от пазара Kaufland е завършил годината с

продажби за около 984 млн. лв. Това е близо 20 на сто повече от предходната, когато

германският дискаунтър за пръв път излезе на първо място и изпревари

дългогодишния лидер – Metro Cash&Carry. През последните години Kaufland леко

забави темпото на първоначалната си бърза експанзия и сега отваря средно по 4-5

нови магазина на година, поради насищането на пазара и интензивността на

конкуренцията. Към момента веригата има 46 обекта в страната.

Таблица 1

Топ 10 търговски вериги в България по обем продажби за периода 2010-2012 г.

Класация
за 2012г. Компания Продажби (хил.лв.)

2010 2011 2012
1 КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ 694177 821449 984000
2 МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ 816849 747127 737348
3 БИЛЛА БЪЛГАРИЯ 483478 471798 490300
4 ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕНД КО КД 110000 371608 460000
5 ФАНТАСТИКО 305380 289497 306000
6 КМБ БЪЛГАРИЯ(КАРФУР) 170247 231142 266401
7 ПИКАДИЛИ 222995 212208 193207
8 ПРАКТИКЕР 107332 96839 95255
9 ЦБА ТЪРГОВИЯ 112625 109526 91511

10 ДОВЕРИЕ- БРИКО 101187 88892 87678
ОБЩО 3124270 3440086 3711700

Източник: ICAP

Вторият в класацията Metro (14 обекта) се фокусира към разширяване на

бизнеса с професионалните клиенти чрез обекти от типа на „Метро компакт”

(насочени към търговци и към по-малки населени места) и франчайз мрежата „Моят

магазин”, която вече наброява 1500 обекта.

Третото място отново заема BILLA, която е част от германския концерн REWE

през неговата дъщерна структура в Австрия. Компанията отчита спад на оборота

през 2011 г. (над 6%), но през 2012 г. веригата бележи увеличение. Реализирани са

продажби за малко над 490 млн. лв., или с 4% повече от предходната година. Факт е,

че мениджмънтът продължава да търси модела, който ще засили позициите. BILLA
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затвори някои магазини в градовете Варна, Силистра, Русе и Пловдив. Настоящият

брой обекти на веригата са 86.4

Обемът продажби се оказва предпоставка за обвинения срещу търговските

вериги, че пазарният дял който притежават е монополен, а това противоречи на

конкурентното законодателство на България. По данни на Сдружението за модерна

търговия, в който членуват повечето големи търговски вериги, пазарният им дял е

едва 36 %, като най-голям дял има Kaufland - 10,8%, т.е. пазарът е прекалено

раздробен, за да говорим за значително влияние на който и да е участник. След него

се нарежда BILLA с 4,8% и LIDL с 4,4%5. В сравнение с 2012 г. делът на водещите

10 търговци е с около 4,5 пункта по-голям. Според ICAP целият пазар се е свил леко

през последната година. Водещите 50 компании в сектора държат 45% от пазара (вж.

фиг. 1). Това всъщност е делът на модерната търговия (магазини с две и повече

каси)6. Останалите 55% се разпределят между десетки хиляди малки и независими

търговски обекти и пазари. За 2014 г. се очаква равен дял на модерната и

конвенционалната търговия.

Фигура 1. Данни за търговията на дребно за периода 2009-2013 г. (Източник: ICAP)

Предимства на търговските вериги

Успешното развитието на търговските вериги е предизвикано от

преимуществата, които те предоставят на клиентите: лесно достъпно за клиентите

4 Източник: официалните интернет страници на търговските вериги.
5 Публикация от 19 март 2014 г.
6 Определение на Сдружение за модерна търговия: www.moderntrade.bg
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разположение, предлагане на качествени продукти на възможно най-ниски цени,

предоставяне на голям избор на потребителя, самообслужване - клиентът има достъп

до всяка стока която би желал да закупи, работно време, съобразено с нуждите на

купувачите, наличие на банкомати, POS устройства, които позволяват пазаруването

с международни и национални кредитни и дебитни карти, възможност за закупуване

на стоки на изплащане, пазаруване с талони за храна и ваучери за храна на държавни

и частни предприятия, квалифициран персонал, допълнителни услуги - офиси на

банки и мобилни оператори, аптека, фотоателие, химическо чистене и др.,

висококачествени брандове и собствени търговски марки, приятна търговска среда,

просторни обекти, голям удобен безплатен паркинг, промоции и др.

Търговските вериги имат сериозен принос за подобряване на качеството на

стоките и търговските услуги, както и към развитието на българската икономика. Те

са инвестирали в България над 4 млрд. лв. и осигуряват директно над 23 хил.

работни места и индиректно десетки хиляди в свързаните им бизнес партньори.

Средно всяка верига за бързооборотни стоки в това сдружение работи с над 800

български доставчика, а средно 72% от стоките в магазините са български7.

Недостатъци на търговските вериги

Веригите магазини имат и някои недостатъци: високи инвестиции,

недостатъчна гъвкавост, централизиран управленски контрол и ограничена

независимост. Още при създаване на веригата гъвкавостта на търговските обекти е

ограничена. Фирмената стратегия предполага еднакви маркетингови действия и

продажбени тактики по отношение на равнище на цените, видовете промоции,

продавани асортименти и т.н. Те са еднакви за всички магазини независимо от

местата и клиентите, които пазаруват в тях. Веригите магазини с централизирано

вземане на решения срещат много големи трудности при адаптиране към локалните

потребности като: различия по региони, области, квартали, разлика в сегментите на

пазара, различни потребители – с различно покупателна сила, навици за пазаруване,

предпочитания, желания; различен начин на живот и стил на потребление.

Актуални проблеми на търговските вериги

Към всички международни търговски вериги са отправени обвинения за

извършване на данъчни измами. Според тях обаче те имат огромен принос за

7 По данни на Сдружението за модерна търговия.
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„изсветляването” на българската икономика, тъй като спазват всички законови

изисквания за покупко-продажба на стоки, например издаването на задължителен

касов бон.

Идеите от последните няколко месеца са за забрана на търговските вериги да

работят събота и неделя, териториално ограничаване на магазините в сферата на

модерната търговия, насилствено свиване на сроковете за плащане, въвеждане на

таван върху цените на търговските услуги, определяне на минимален дял на

българските стоки в търговските вериги, ограничаване на продажбите на тютюневи

изделия, както и посочването на максимално разстояние от даден магазин за

доставка на „свежи стоки”, публично оповестяване на договорни отношения с

доставчици на фирми с над 50 млн. лв. оборот8 и др. Всички тези мерки не защитават

конкуренцията, а я ограничават, което е за сметка на българските потребители и

производители. Предложените промени в ЗЗК ще ограничат конкуренцията в

сектора и това ще доведе до повишаване на цените на храните (което се потвърждава

и от опита на други страни в ЕС), стимулиране вноса, същевременно консолидиране

броя на малките и средни производители с които търговските вериги партнират, т.е.

намаляване асортимента и избора на потребителите. Законопроектът забранява

успешни бизнес модели на модерната търговия, които са разрешени в Западна

Европа. Българската държава рискува срещу нея да започне наказателна процедура

от Европейската комисия за нарушаване на свободата на установяване.

Изкривяването на пазара, ограничаването на договорната свобода и

административна намеса в стил планова икономика могат да доведат и до най-

крайният вариант - напускане на големите чужди вериги от българския пазар.

Но през погледа на доставчиците ситуацията е различна - те нямат друга

алтернатива на търговските вериги като крайно звено за продажба на продукцията

им. Отказът на някой от тях да работи с веригите би означавал близо 50% спад в

оборотите му, което при стагниран пазар може да доведе до спиране на дейност.

Тезата на дистрибутори и производители е, че големите търговци на дребно ги

товарят с всевъзможни, често произволни такси, с които постигат средно 30 до 40%

отстъпка от доставната цена, слагат още 20% надценка и така постигат добър марж,

но за сметка на партньорите си. Притиснати от кризата, свитото потребление и

8 Бел. авт. Условията като цени и отстъпки са търговска тайна.
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силната конкуренция, големите вериги изискват все по-ниски цени и все по-високи

маркетингови бюджети. Те са обвинени и в едностранно налагане на условия и

неоправдано високи печалби.

В действителност има вериги, чийто модел включва много такси, отстъпки и

бонуси от доставчиците. Но има и такива без нито една такса, като LIDL например.

Там където има входна такса е част от бизнес модела. Смисълът е поделяне на риска

от неуспех на новите стоки, като се стимулира предлагане на наистина успешни

такива.

Затрудненията на някои доставчици да осигурят регулярни доставки и

постоянно качество като цяло е пречка в отношенията им с големите търговци. Тя

пък ражда обвинения, че българските стоки са пренебрегвани в магазините на

търговските вериги.

В отговор на този проблем официалното становище на една от чуждестранните

вериги е, че „между 70-75% от оборота на компанията е от стоки произведени в

България, като в различните стокови групи варира, а около двадесет български

производители изнасят своята продукция чрез веригата в чужбина”9. Това е в

изключителна полза и помощ на българския производител да има за свой партньор

компании със стратегия, позиции и дългогодишен опит, каквито са търговските

вериги. Следователно търговските вериги са проводник за успешната популяризация

на българските производители, които използват името и имиджа им за тяхното

утвърждаване на международните пазари.

Понятието „значителна пазарна сила” се отъждествява с нелоялни практики от

създателите на предложенията за промени в Закона за защита на конкуренцията,

което е притеснително от гледна точка на санкциите. Докато нелоялните практики

обикновено просто се констатират и прекратяват, то злоупотребата с господстващо

положение или значителна пазарна сила се наказва сериозно, с до 10% от оборота.

Това е свръхрегулация, ограничаваща конкуренцията в отрасъла, увеличаване на

административната тежест и силна държавна намеса в свободата на договаряне. От

Сдружението за модерна търговия дават пример с европейската инициатива за

саморегулация Supply Chain Initiative, базирана на спазването на 10 принципа за

9 Радостина, М. Окови за веригите. \\ Капитал. 15 март 2014, Достъпен на:
<http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/03/15/2261545_okovi_za_verigite/>
(24.04.2014).
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добри търговски практики. Договарящите се страни следва винаги да отчитат

интересите на потребителите, както и факта, че самите те са независими

икономически субекти и извършват сделки помежду си почтено и добросъвестно.

Европейската комисия, Европейският парламент и Съветът на ЕС подкрепят и

насърчават тази инициатива в която вече членуват 14 български компании, което е

добър знак за волята и позицията на търговските вериги в България.

Изправени пред предизвикателствата на политическата и икономическа

обстановка в България, търговските вериги имат важна роля за националната

икономика. Концепцията с насоченост към клиента стимулира тяхната експанзия и

развитие. Търговските формати осигуряват такова предлагане на потребителите,

като им пестят време и ресурси в процеса на избор на алтернативи за закупуване

като създават допълнителна полезност и удобства. Генерират голям обем от

продажби, стимулират търсенето на български стоки и производството им,

управляват голям брой служители и плащат необходимите данъци и такси според

законите на страната ни. На над 5 млрд. лв. се оценява ефектът на „изсветляването”

на търговията след навлизането на търговските вериги в периода 2004-2013 г., а

данъчният ефект по линия на събрания ДДС е 1 млрд. лв. и над 1,9 млрд. лв. повече в

бюджета за периода 2007-2013 г. благодарение на модерната търговия10. Данните

показват огромния принос на търговските вериги за развитието и просперитета на

националното стопанство.

Нивото на проникване на модерната търговия е все още недостатъчно развито в

сравнение други европейски страни, но нарастващата тенденция през последните

години категорично доказва привлекателността на пазара на модерните търговските

вериги. Те внесоха корпоративна култура и съвременен стил на процесите в

търговията като удовлетворяват в най-висока степен потребностите на хората. Те са

уникални, динамични, свързани с иновации и притежават двата най-важни вида

конкурентни предимства - по-ниските разходи и диференциацията на търговския

продукт. Дали промените заложени в Закона за защита на конкуренцията ще дадат

отговора на проблемите натрупвани поради непоследователната държавна политика

за стимулиране на българските производители или ще облагодетелстват някои от

пазарните участници ще покаже близкото бъдеще.

10 „Анализ на ефектите от навлизането на модерната търговия на пазара на храни и напитки в
България” \\ Института за пазарна икономика.
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