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Въведение – митове и реалности за модерната търговия
Навлизането и установяването на веригите за модерна търговия като важен играч в търговията на
дребно с бързооборотни стоки беше посрещнато със значителна обществена и политическа реакция.
Постепенно около тях бе изградена своеобразна митология, която все повече се отдалечава от
действителността. Измежду многото различни твърдения за модерните търговски формати, които
циркулират в пространството, няколко заслужават по-значително внимание:



Веригите за модерна търговия изтласкват малките магазини от пазара и ги лишават от
клиенти;



Веригите продават предимно вносни стоки, с което вредят на бизнеса на местните
производители;



Стоките във веригите са със съмнително качество;



Веригите не инвестират в местния пазар;



Веригите водят до фалити на малки предприемачи и закриване на работни места в сектора.

Този списък далеч не изчерпва различните митологеми около търговските вериги. Част от тях обаче,
въпреки липсата на доказателства, се използват за обслужването на тесни политически интереси, а в
няколко случая дори и провокираха писане на законопроекти.
Настоящото проучване си поставя за цел да анализира ефектите от навлизането на модерните
търговски формати у нас, като се опира единствено и само на обективниданни и лесно проверими
факти.Докато най-честите критики се съсредоточават върху търговците на храни, то модерната
търговия далеч не се изчерпва само с тях.Към този формат спадат и редица други фирми, които се
занимават с търговия с играчки, козметика, строителни материали и много други области на
търговията на дребно, които също са обект на настоящия анализ.

Общ преглед на проучванията от последните години
През 2014 г. бе публикувано едно от най-пространните проучвания на икономическото въздействие
на модерната търговия върху търговията с храни в ЕС, изготвено от Ърнст енд Янг, Аркадия
интърнешънъл и Кеймбридж иконометрикс по поръчка на Европейската комисия. Въпреки че
повечето компоненти на доклада не включват данни за България, изводите за други страни-членки,
особено от Източна Европа, с голяма доза сигурност важат и за България.
Най-общо, изследването установява, че през последните години в ЕС се наблюдава ръст както в броя
магазини в сегмента на модерната търговия, така и в търговската им площ. Основен фактор зад
предлагания от търговските вериги асортимент е форматът на магазините – най-богато разнообразие
от продукт има в хипермаркетите (около 20 000 различни вида стоки), следвани от супермаркетите
(между 5 000 и 10 000 вида стоки)и дискаунтърите (между 1000 и 2000 вида стоки).
Същевременно, проучването установява, че навлизането на модерната търговия е пряко свързано с
нарастването на броя предлагани продукти в различните ценови категории, както във веригите, така
и в малките магазини, което води до по-голям избор за потребителите. Докладът установява и
връзка между развитието на модерната търговия и иновациите в търговския сектор, въпреки че тази
тенденция се е забавила значително през последните години.
Най-новият доклад на GfК за развитието на търговския сектор в ЕС през 2016 г. отчита ръст както на
покупателната способност на европейските потребители, така и на приходите на модерните
търговски формати. България (освен София) обаче остава сред частите на Европа с най-ниска
покупателна способност.Друго проучване на GfК за нагласите на потребителите от 2016 г. сочи, че

3

Видимите и невидимите ефекти от навлизането на модерната търговия в България:
факти срещу митове
Институт за пазарна икономика – www.ime.bg
потребителското доверие в страната е достигнало най-високото си ниво от 2007 г. насам, но за
сметка на това потребителите пазаруват все по-рядко, но в по-големи обеми.
Изследване на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) от 2014 г.
установява, че модерната търговия в България не е особено концентрирана. Докладът завършва,
отбелязвайки, че България е направила значителни стъпки в посока ограничаване на възможностите
за контрол и натиск на местните доставчици от страна на големите търговски вериги.

Състояние и тенденции в модерната търговия в България
Навлизането на модела на модерна търговия в България съпътства прехода към пазарна икономика
през 90-те години – през 1991 г. на пазара настъпва Фантастико, следвана от Пикадили през 1994 г.
Първите чуждестранни инвестиции идват от Метро през 1999 г., Билла през 2000 г. и Кауфланд през
2003 г. (за по-подробна история на навлизането и установяването на веригите на българския пазар,
виж проучването на ИПИ на пазара на храни и напитки от 2014 г.). Към края на първото десетилетие
на 21-ви век с появата на ЦБА, ПроМаркет, Т Маркет, Карфур, Пени Маркет и Лидл сегментът на
модерната търговия е наситен с множество играчи, всеки с различна бизнес стратегия и подход към
предлагането и потребителите си.
Освен в търговията с храни и напитки, модерната търговия бързо навлиза и в други сегменти на
търговията. При стоките за дома, строителството и инструментите през 2000 г. на българския пазар
навлиза Мосю Бриколаж, която днес има 10 магазина в няколко големи града в страната. През 2004 г.
пък в същия сегмент навлиза Практикер. Местното подразделение на Практикер преживява фалита
на фирмата-майка през 2013 г. и днес има 10 магазина. В този сегмент е и Баумакс, която от 2014 г. е
собственост на българска фирма. Българската Хиполенд през 2005 г. въвежда модела на модерната
търговия при детските играчки и бебешките стоки, а днес мрежата к е разпространена в 14 града.
Веригата dmе водеща фирма при магазините за козметика и дрогериите, която стъпва в България
през 2009 г. във Видин, а към юни 2017 г. има 69 магазина в 25 града.
През последните 2-3 години пазарътна храни се измени значително. Преструктурирането на пазара
беше обусловено от изтеглянето на Пени маркет през 2015 г. и фалита на Карфур и Пикадили,
последвани от експанзията на Билла и Лидл. Таблицата по-долу обобщава най-големите участници в
пазара към 2015 г. въз основа на данни от Euromonitor, цитирани в доклад на USDA.
Таблица 1. Десетте най-големи търговски вериги за храни в България, 2015 г.
Фирма
Кауфланд
Метро Кеш енд Кери
Лидл
Билла България
Карфур
Фантастико
Пени маркет
Пикадили
Т-Маркет
ЦБА

Собственик

Открита

Shwarz Group
Metro
Shwarz Group
REWE Group
CMB
Валери Николов
REWE Group
AP Mart
Maxima Group
ЦБА

2003
1999
2010
1999
2008
1991
2009
1994
2005
2003

Националност
Германия
Германия
Германия
Германия
Франция
България
Германия
България
Литва
България

Обекти към края на
2015 г.*
55 (47)
15 (15)
79 (72)
100 (91)
13 (22)
38 (36)
0 (49)
21 (54)
47 (44)
204 (197)

Приходи (лева)
1,487 млн.
696 млн.
646 млн.
575 млн.
55 млн.
398 млн.
178 млн.
158 млн.
155 млн.
109 млн.

Източник: Euromonitor, Капитал, данните за приходите са превалутирани от щатски долари по среден курс
за 2016 г. от 1,76 лева за долар.
*Данните в скоби са за 2014 г.

Описаните в таблицата данни дават доста ясна представа за състоянието на най-големите търговски
вериги за хранителни стоки, както и за някои разликив бизнес моделите им. Докато Метро залага на
малък брой големи магазини, ориентирани не толкова към потребителите на дребно, колкото към
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хотели и ресторанти, то Билла и ЦБА се ориентират към множество по-малки магазини. Относително
по-нов елемент на пазара са дискаунтърите, при които с най-голям пазарен дял понастоящем е Лидл.
Очаква се обаче именно в този сегмент да се наблюдава най-динамичният растеж в близко бъдеще.
Според данните на НСИ,общият обем на пазара на дребно с хрании безалкохолни напитки през 2016
г. се оценява на приблизително 10,02 милиарда лева. За пазарните дялове на отделните участници
можем да съдим от оценките на Euromonitor (2015 г.). Според тях,около 13% от пазара на храни е
концентрирана в пазарния лидер Кауфланд.Следват Метро (7%), Лидл (6%) и Билла (6%) с почти
идентични пазарни дялове. Кауфланд заема тази си позиция от 2012 г., когато задмина дотогавашния
лидер Метро. Пазарът е силно динамичен, като пазарните дялове и собствеността, особено при помалките вериги, се изменят често и значително.
Териториалното им разпределение – и следователно регионалната им значимост – също са доста
различни. Фантастико, например, е пета по приходи, но се съсредоточава предимно върху столичния
пазар, като има малкона брой търговски обекти извън София.Метро от своя страна разчита на малко
на брой магазини в по-големите градове, но обектите му са с по-голяма площ от тази на повечето
конкуренти. ЦБА пък се съсредоточава върху Варна и региона, въпреки че има магазини и в други
градове. Подходът на останалите вериги е по-сходен – цели се максимално покритие и достъп до
възможно най-голям брой клиенти, а отликите идват най-вече от размера на търговските обекти,
предлагания асортимент и различните ценови равнища (и оттам и насочване към определени групи
клиенти, които имат различни предпочитания към цената и качеството на стоките). Благодарение на
това, с най-голяма търговска площ е лидерът по продажби Кауфланд, въпреки че има два пъти помалко търговски обекти от Билла.

Приходи на топ 10 търговски вериги за храни в
България, милиони левове
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Източник: Euromonitor, цитирани в Retail Market Update 2016, USDA Foreign agricultural service
Според USDA, на най-голям ръст през 2015 г. се радва Лидл, чиито продажби са се увеличили с 20% в
рамките на годината. Откак е навлязла на българския пазар през 2010 г., фирмата е увеличила броя
на търговските си обекти от 25 на 79, като планира откриване на нови в близко бъдеще, заедно с нов
логистичен център край Кабиле (оценяван на около 80 млн. лева). Възходът на Лидл насочва и към
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успеха на относително новия за страната формат на дискаунтъртите – магазини, които се
съсредоточават най-вече върху ниските цени на предлаганите стоки, а не върху широкия асортимент.
Предишният неуспешен опит за пробив в този сегмент беше на Пени маркет, като веригата магазини
на германската REWE не издържа на конкурентния натиск на Лидл (и отчасти Кауфланд). При
изтеглянето на Пени маркет част от обектите к преминаха към Билла, която също е собственост на
REWE group.

Пазарен дял и разпределение на сектора
Според данните на Евростат за търговията на дребно, фирмите
с над 250 заети са 43 през 2015 г. Ако приемем, че те и
модерните търговки формати (т.нар. търговски вериги) до
голяма степен се припокриват, то излиза, че веригите,
въпреки бързото си навлизане на местния пазар, държат дял
от около 25,6% от търговията на дребно. Според оценки на
GfK, базирани на потребителски панели (на база данни към
2015 г.), модерните търговски формати държат около 40% от
българския пазар на дребно. Към модерните търговски
формати GfKпричисляват хипермаркетите, супермаркетите,
дискаунтърите и Кеш-енд-Кери магазините.

Мит:
Навлизането на
модерната търговия
изтласква
традиционните
търговци от пазара.
Факт:
Фирмите с над 250
заети държат едва
26% от търговията
на дребно.

Приходите на традиционните търговци (0-249 заети) остават
стабилни около 4,4 милиарда лева и през 2015 г., и през 2012
г. В същото време ръстът при приходите на обектите от
модерната търговия е от 4,75 милиарда през 2012 г. до 5,36
милиарда лева през 2015 г. От данните излиза, че ръстът при
големите магазини не е за сметка на малките, а по-скоро
благодарение на промяната в потребителските навици на
клиентите и по-голямата им покупателна способност в
резултат от икономическия ръст в страната и по-високия разполагаем доход.

Разпределение на пазара на дребно, %
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Източник: GfK, European Retail in 2016
Сравнението на годишния темп на растеж (CAGR) на продажбите в отделните сегменти в търговията
на дребно потвърждава горните изводи – в страната понастоящем най-бурно се развива секторът на
дискаунтърите (25% ръст между 2010 и 2015 г.), следвани от независимите магазини-бензиностанции
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(8,4%) и хипермаркетите (7,8%). Спад има само при независимите малки хранителни магазини (1,9%), но той е относително малък. Прави впечатление ръстът (2,8%) при специализираните магазини
за храни/напитки/тютюневи изделия, причина за който най-вероятно е появата на няколко вериги
малки магазини за цигари и алкохол – Лафка (с над 1000 магазина в цялата страна), Relay, One Minute
и други по-малки вериги. И тук няма видими доказателства за „игра с нулев резултат“ - ръстът при
модерната търговия не е за сметка на традиционната.

Поглед напред
Развитието на сектора досега сочи, че в близко бъдеще той най-вероятно ще се развива към
повишаване на конкуренцията в отделните сегменти. Въпреки изтеглянето на няколко вериги,
повечето фирми успяват да намерят своето място на българския пазар. В близко бъдеще ще има още
повече конкуренция – доскоро Лидл беше единственият значителен участник в сегмента на
дискаунтърите, но на българския пазар настъпва македонската КАМ със заявка до края на 2018 г. да е
открила 60 магазина в страната, насочени към същата група потребители. Освен по линия на
навлизане на нови фирми, повечето вериги планират откриването на нови търговски обекти в близко
бъдеще, особено в по-малките градове. Част от конкурентния натиск в бъдеще ще идва и от
специализираните магазини. През последното десетилетие се наблюдава значителен ръст на
последните, особено при тези за плодове и зеленчуци, както и за месо. Не е изключено и в бъдеще
малките магазини да започнат да формират по-големи обединения, по модела следван от КООП и
ЦБА, които възникват именно като съдружия на малки фирми.

Специализирани магазини, брой (2000-2015 г.)
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Друга важна тенденция, която ще влияе на дейността на търговските вериги през следващите години,
е и развитието на онлайн търговията. Въпреки че на българския пазар относително бавно се разви
доверие към покупките по Интернет, през последните години все повече потребители предпочитат
да пазаруват онлайн, особено някои видове стоки – дрехи (55% от потребителите според проучване
на Nielsen, цитирано на скорошна конференция), книги и музика (50%), пътувания (49%). Храните и
напитките са сред продуктите, които българите най-рядко пазаруват по Интернет, като това са
правили едва 11% от тях. С увеличението на достъпа до широколентов Интернет и ръста на
доверието в онлайн пазаруването обаче все повече ще предпочитат да поръчват и тези си покупки,
което от своя страна ще създаде възможности за конкуренция както на традиционните, така и на
модерните магазини. На този етап само една от големите вериги – Фантастико – предлага онлайн
продажби чрез платформата си ebag.bg, която работи само на територията на София.
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Модерна търговия и местни стоки
Сред най-честите критики към модерната търговия е продаването предимно на стоки с чуждестранен
произход, което води до загуби за българските производители. Този аргумент стана и повод за
предлагането на законодателство, което да принуди търговците да продават поне 50% български
стоки. Само по себе си обаче определянето на „български стоки“ е доста трудно начинание, тъй като
това понятие би могло да означава няколко различни неща.Продукти, произведени изцяло в
страната и от български суровини или пък продукти, произведени от фирми, регистрирани в
България без оглед на суровините?
С развитието на международни вериги за доставки
проследяването на произхода на всяка суровина и материал за
крайния продукт става на практика невъзможна задача. В
рамките на единния пазар в ЕС тези т.нар. вериги на
добавената стойност стават все по-интензивни и преплетени.
Предвид това, единствената оценка, която може да се
направи, е да се изчисли приблизителният дял на стоките от
български доставчици в България.
Предишни оценки на ИПИ сочат, че ако приемем за български
стоки такива, които веригите купуват от български доставчици,
то техният дял е над 70% от всички продавани стоки (Билла,
например, продава над 70% зеленчуци и плодове от български
производители в активния сезон).

Мит:
Търговските вериги
продават предимно
вносни стоки.
Факт:
Средно около 6070% от продаваните
стоки са от
български
доставчици.

Горните данни отговарят и на информацията от фирмите в
сегмента. Повечето, особено сред супермаркетите, споделят,
че продуктитена български производители съставляват между
60 и 70% от общия обем стоки, продавани в магазините им.
Много от тях имат различни кампании, насочени към
интегрирането на местни производители във веригите си за
доставки чрез заобикаляне на прекупвачите и създаване на преки взаимоотношения с български
производители. Някои дори правят директни инвестиции в местно производство.
Градините на Билла
Една от по-популярните кампании за партньорство между фирмите за модерна търговия и местните
производители е дело на Билла и е насочено към малките производители на плодове и зеленчуци –
„Градините на Билла”. В началото на годината фирмата сключва договор директно с производители
и предоставя гаранция, че ще изкупи определено количество от продукцията. Същевременно Билла
се наема с контрола на качеството на изкупуваната от нея земеделска продукция. Програмата
спомага за скъсяването на разстоянието между производителите и търговците, като предоставя
възможност за някои от тях да предлагат стоката си и в други магазини на REWE извън страната.
Дългосрочното партньорство с търговската верига предоставя сигурност за производителите за
изкупуване на продукцията им на пазарни цени. От гледна точка на клиентите, програмата дава
гаранциякакто за качеството на предлаганите в супермаркетите стоки, така и за българския им
произход. В програмата понастоящем са включени над 150 земеделски производители.
„Родна стряха” на Лидл
Подходящ пример в тази насока е и линията продукти „Родна стряха” на Лидл, в рамките на която
дискаунтърът предлага единствено продукти на български производители. Към началото на 2017 г.
„Родна стряха“ включва над 50 продукта от български производители от различни региони на
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страната. Фирмата посочва, че делът на продуктите българско производство, продавани в
магазините к непрекъснато расте, като през 2015-16 г. те са нараснали с 30% в постоянния к
асортимент.
“Отгледано с грижа в България”

МЕТРО България също скъсява веригата на доставка чрез новия си модел при търговията с
плодове, зеленчуци и месо, основаващ се на директно партньорство с малки земеделски
производители в регионите, в които оперират 11 магазина на компанията. Проектът „Отгледано с
грижа в България“ превръща МЕТРО в свързващо звено между земеделски производители и
професионални клиенти на компанията от хотелския и ресторантьорския бизнес, които получават
по-качествена и свежа продукция в по-кратък срок. МЕТРО залага в асортимента си 150 сорта
български плодове и зеленчуци, а близо 200 местни производители доставят без посредник своята
продукция до кеш-енд-кери обектите в страната при по-изгодни цени спрямо офертите на
прекупвачите, според информация от компанията.
Преките отношения между големите търговски вериги и местното производство често води и до
повишаване на прилаганите от тях стандарти за качество. Причина за това е, че най-често фирмите за
модерна търговия изискват от доставчиците си спазване на определени стандарти за качество,
етикетиране, опаковане и др. под. в сравнение с традиционните магазини. Обикновено това се
случва чрез различни международни системи за сертификация. Пример за това е стандартът Global
G.A.Р.
Global G.A.Р. и BG Local G.A.P
G.A.P e стандарт, който гарантира липсата на остатъчни нитрати и пестициди в земеделската
продукция, заедно с редица добри производствени практики. Стандартът се прилага на световно
равнище, като е въведен през 2009 г. от Международната комисия на веригите за храни (CIAS).
Освен качеството на самата продукция, стандартът обхваща и условията на труд и защитата на
служителите, както и налага изисквания за тяхната подготовка и обучение.
Кауфланд финансира сама сертифицирането на производителите, с които работи. През 2017 г.
фирмата е финансирала 15 фермери, а през 2016 г. – 11. В резултат на това веригата получава
допълнително уверение за качеството на стоката си, а производителите – възможности да търгуват с
други фирми, които изискват същия стандарт.
Билла от своя страна се е заела с адаптирането на стандарта към българските условия на
производство и създаването на BG Local G.A.P, както и със сертифицирането на български
производители по него. Според уебсайта на фирмата, адаптираният стандарт включва „безопасност
на храните, проследимост, здравословни и безопасни условия на труд, околна среда и хуманно
отношение“.

Друг важен ефект върху местните производители е стимулът за повишаване на
конкурентоспособността им. Тъй като веригите за модерна търговия са желан партньор, много от тях
се конкурират за договори с тях. Отношенията между местни доставчици и модерните търговски
формати са търсени и заради трамплинът, който те представляват за пласиране на продукцията и в
обектина веригите извън страната. Това дава достъп до един огромен пазар, но означава и насрещни
изисквания за постоянство в качеството и високи обеми на доставките от страна на местните фирми.
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Конкурентният натиск се отразява и на фирмите, които предпочитат да не работят с веригите, тъй
като на тях се налага да положат допълнителни усилия, за да създадат имидж и да предлагат
продукти, алтернативни на онези, предлагани в тях.
Навлизането на търговските вериги на местните пазари
води и до ръст на дейността в други сектори от местната
икономика – строителство, комунални услуги, охрана,
маркетинг и реклама и други. Също като при
производителите, взаимоотношенията на фирмите, които
предоставят такива услуги, с търговките вериги
обикновено са дългосрочни, което от своя страна води до
създаването на нови работни места и подсилване на
местната икономика.

Модерна търговия и инвестиции

Мит:
Търговските вериги не
инвестират в България.
Факт:
В края на 2015 г.
чуждестранните
инвестициив
търговията на дребно
са 2,6 млрд. лева (5,8%
от всички ПЧИ).

Данните на НСИ не позволяват разграничаването на
инвестиционната
дейност
според
мащаба
на
предприятието. Въпреки това, може с висока доза
сигурност да се допусне, че по-голямата част от преките
чуждестранни инвестиции в търговията на дребно са
извършени именно от модерните търговски формати.
ПЧИ в сектора бележат сериозен ръст след 2011 г., като от
1,5 милиарда лева с натрупване към края на 2008 г.
достигат 2,6 милиарда лева към края на 2015 г. или 5,8% от
общия обем на чуждестранните инвестиции в нефинансовите предприятия страната.

Другият важен показател за инвестиции - разходите за придобиване на материални активи, бележат
корекция по време на кризата, но остават относително стабилни в периода след 2010 г. През 2015 г.
те достигат 670 милиона леваили 3,1% от общите РДМА в страната.

ПЧИ (с натрупване) и годишни разходи за придобиване на
дълготрайни материални активи в сектор "Търговия на
дребно", млрд. лева
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
2008

2009

2010

2011

2012

ПЧИ

РДМА

Източник: НСИ
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Влияние на модерната търговия върху сивата икономика
Прецизното измерване на влиянието на определена политика и икономически процес върху сивата
икономика е трудно начинание, най-вече поради липсата на надеждни оценки на реалния к размер.
Навлизането на форматите за модерна търговия неизбежно води до изсветляване на търговията на
дребно, тъй като в общия случай говорим за компании с персонал над 250 заети, което ги поставя в
графата „големи предприятия”. Изследвайки основните причини за разширяването на сивата
икономика, Шнайдер и Енсте (2000) установяват, най-важни са тежестта на социалните осигуровки и
данъците, ограниченията и регулаторната тежест върху бизнеса, както и конкурентният натиск на
голям брой малки предприятия в дадена сфера. По тази причина има основания да се очаква, че
разширяването на пазарния дял на големите фирми в който и да било сектор би имал ефект на
свиване на размера на сивата икономика.
Сред най-авторитетните изследвания на сенчестата икономика са оценките на университета
„Йоханес Кеплер“. Според тази оценка, сивата икономика в страната се е свила през последните
десет години, от 35,9% от БВП през 2003 г. до 30,6% през 2015 г., макар и през целия период да
остава около два пъти по-голяма от средната за ЕС стойност. Проучването на Центъра за изследване
на демокрацията (ЦИД) от 2013 г. до голяма степен потвърждава както оценката на „Йоханес Кеплер“
за сивата икономика, така и постепенното к свиване. ЦИД отбелязва, че ключово за свиването на
размера на сивата икономика е подобряването на събираемостта на данъците. Що се отнася до
данъците върху потреблението, разширяването на дейността на търговските вериги има позитивен
ефект, доколкото върху всички покупки, извършвани в и от тях, се плащат данъци. Това не може да се
твърди със същата сигурност за всички обекти на традиционната търговия, особено откритите пазари.

Сива икономика в България, % от БВП
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Източник: Университет „Йоханес Кеплер”, „Размер и развитие на сивата икономика в 31
европейски страни и 5 страни от ОИСР между 2003 и 2015 г.: различни развития”
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) също измерва размера на сивата
икономика от няколко години насам. Измерването е въз основа на широк набор от индикатори за
макроикономиката, пазара на труда и данъците. В последното издание на индекса си „Икономика на
светло” АИКБ (2017) отчита продължаващо изсветляване на икономиката. Между 2010 и 2016 г.
организацията отчита ръст на композитния индекс на икономиката на светло със 7 пункта до 71,88.
Отбелязва се подобрената събираемост на данъците, в това число на ДДС. Въпреки че катоосновна
причина за това се посочва контролът върху горивата и някои земеделски култури, много е вероятно
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роля да играе и изсветляването на пазара на бързооборотни стоки в резултат на навлизането на
веригите за модерна търговия.

Ефекти върху фиска
Оценка на ефектите върху фиска може да се направи на база данните за самите компании и техните
обороти, печалба и разходи за персонал. За целта отново приемаме, че модерните търговски
формати в общия случай са тези с над 250 заети в сектор „Търговия на дребно, без търговията с
автомобили и мотоциклети”. Т.е. макар и да нямаме категорични данни каква част от търговията на
дребно минава през търговските вериги, можем да допуснем, че те се припокриват до голяма степен
с големите фирми в сектора - тези с над 250 заети. При фирмите в сектор „Търговия на дребно, без
търговията с автомобили и мотоциклети“ с над 250 служители оборотът достига 6,8 млрд. лева през
2015 г. (по последни налични данни).

Обороти на фирмите в търговията на дребно (без търговията
с автомобили и мотоциклети) според броя заети в тях, млн.
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Източник: Евростат
Тук трябва да се отбележи, че през целия период с най-много приходи са най-малките предприятия
(0-9), като през 2015 г. те достигат 7,7млрд. лева спрямо 6,8 млрд. лева при най-големите
предприятия.
Ако се направи допускане, че върху този оборот от 6,8 млрд. лева (който не включва ДДС по
дефинициите на НСИ) е наложен ДДС от 20%, то в държавния бюджет във вид на данък добавена
стойностса постъпили 1,4 милиарда лева през 2015, което е било приблизително 18% от всички
приходи от ДДС в бюджета.В данните за оборота се включва и начисленият акциз, но приходите от
него е много трудно да бъдат оценени.
Освен данъчните приходи от продажбите, търговските вериги допринасят към фиска и чрез
осигуровките на служителите си. Тъй като тежестта на осигуровките и данъка върху доходите на
физическите лица като дял от общите разходи на работодателите за персонала варират значително
между отделните служители, тук ще направим допускане, че те са средно 34% и че няма системни
разминавания в това отношение между големите и малките предприятия в търговския сектор. С тези
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допускания, на база на данните на НСИ може да се
заключи, че през 2015 г. предприятията в търговския
сектор с над 250 служители са внесли осигуровки и
данък върху дохода в размер на около 170 милиона
лева. Тази сума е нараснала почти два пъти в сравнение
с 2008 г., когато са внесени малко над 80 милиона лева.

Заетост в търговския сектор

Мит:
Навлизането на
веригите води до
фалити и закриване на
работни места.
Факт:
През 2015 г. броят на
заетите в търговията
на дребно е с 12%
повече от 2005 г.

Заетостта в сектор „Търговия на дребно, без автомобили
и мотоциклети“ е относително стабилна в периода
между 2005 и 2015 г. - около триста хиляди души, с пик
от 316 хиляди души през 2009 г. По последни данни към
2015 г., в сектора работят около 296 000 души, което е
ръст с 12% спрямо базовата 2005 г. Големите фирми са
ангажирали около 12% от всички заети в сектора – през
2015 г. в тях работят около 36 600 души. Най-много заети
има във фирмите с между 0 и 9 служители - в тях са
повече от половината от сектора. При различните по
размер
предприятия
обаче
се
наблюдават
противоположни тенденции в броя заети. Във всички,
освен най-големите се наблюдава лек спад на заетите, то
при тези с 250+ служители през същия период има ръст
от около 170% или почти 3 пъти, най-вече вследствие от навлизането на няколко нови вериги на
българския пазар и разширяването на мрежата на останалите. Заетостта в сектора е концентрирана в
големите градове – там, където се намират както повечето големи търговски обекти, така и
болшинството малки магазини.

Разпределение на заетите в търговията на дребно според
размера на предприятието, 2015 г.
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Източник: Евростат

Заплатите в търговския сектор
С относително висока сигурност може да се каже, че нивата на заплатите в сектор „Търговия; ремонт
на автомобили и мотоциклети”е функция от размера на предприятието – колкото повече служители
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има във фирмата, толкова по-високи са заплатите1. Стъпката на увеличение е относително
равномерна между отделните групи – приблизително 10%. Докато към 2015 г. работещите в наймалките търговски фирми (с 0-9 заети) са получавали 46% от заплащането на тези в най-големите, то
при тези с между 49 и 250 служители отношението е 79%. Номинално, брутната месечна заплата през
2015 г. в най-големите предприятия в сектора е над два пъти по-голяма от тази в малките – съответно
976 лв. в най-големите спрямо 449 лева в най-малките.
В периода между 2008 и 2015 г. брутните заплатите в сектораследват общите за страната тенденции.
Във всички групи по размер на предприятието в отрасъла се наблюдава ръст, при това относително
равномерен. Най-високият ръст на заплатите е при фирмите с между 10 и 19 и тези с между 20 и 49
служители – при тях заплащането е нараснало с по 79%, докато при тези с 250+ служители – със 72%.
Средният ръст в сектора е 82%. Ръстът на заплатите в страната като цяло е чувствително по-бавен от
този в търговията. Малко по-бавният ръст на заплатите в най-големите фирми е характерен за
повечето отрасли, като основна причина за това е повече от два пъти по-високата база на големите
фирми – докато през 2008 г. във фирмите с между 0 и 9 служители средната брутна месечна заплата
е била 333 лева, то при тези с 250+ служители тя е 752 лева. Почти същото отношение се наблюдава в
търговския сектор – 253 лева за малките фирми срещу 567 лева месечно за тези с над 250 заети. С
други думи, малките фирми имат много повече поле за „догонване“ на средната заплата, което и
обуславя малко по-бързия им ръст.

Динамика на средната заплата в търговията на дребно
според размера на предприятието
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Източник: НСИ
При заплатите в сектора има и значителни регионални различия. Данните за отрасъл „Търговия;
ремонт на автомобили и мотоциклети“ сочат, че към 2015 г. най-високите заплати са в общини около
столицата – Елин Пелин (1294 лева месечно) и Божурище (1005 лева), както и в самата София (1112
лева). В Девня (1020 лева) и Дряново (1179 лева) заплатите също са относително високи. Най-ниската
средна заплата в сектора е в община Бойница (242 лева месечно), следвана от Сърница (323 лева).Тук
трябва да се отбележи, че тези заплати са по-ниски от минималната заплата за 8-часов работен ден

1

Данни за заплати за търговията на дребно не се предоставят от националната статистика и Евростат,
затова анализът на заплатите се отнася за широкия сектор на търговията, който включва и търговията
на едро.
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(360 лв. от януари 2015 и 380 лв. от юли 2015) и навеждат на мисълта, че в тези общини доминира
заетостта на непълен работен ден (поне на хартия).

Производителност на труда
Голямо разделение между различните по размер предприятия в търговския сектор има и в
производителността на труда, изчислена като брутна добавена стойност по факторни разходи на
един зает (в евро, според методологията на Евростат). Докато при най-малките търговци през 2015 г.
годишно на един зает се падат по 2650 евро добавена стойност, то при най-големите добавената
стойност на един зает е 11400 евро. Също като при заплатите, производителността е функция на
размера на предприятието – колкото по-голямо е то, толкова по-производителни са отделните му
служители. Най-големият скок в производителността е между средните и големите предприятия,
където произведената продукция нараства почти двойно. Между микро- и малките предприятия
разлика почти няма.

Производителност на труда в търговията на дребно според размера на
предприятието, добавена стойност в хиляди евро/зает, 2015 г.
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Образование и подготовка на персонала
Повечето вериги за модерна търговия обучават кадрите си както при постъпване, така и в хода на
работата, като се фокусират върху необходимите за работата им знания и умения. Това важи с
еднаква сила както за ниските позиции във фирмите (касиери, работници в складовете и др.), така и
за управленските нива. Честа практика е мениджмънтът в тях да е преминал през всички позиции,
което цели да осигури познаване на всички аспекти на бизнес процесите. Някои от търговските
вериги запълват и празнини в предлагането на професионално образование, като организират
собствени курсове за професионална сертификация, сред тях курсове за готвачи, пекари, сервитьори.
Метро Академия
Образователната програма на Метро „Метро Академия” стартира през 2012 г. в отговор на
регистрирания от компанията дефицит на пазара на професионално образование за сервитьори и
готвачи. Основната к цел е провеждане на професионални курсове (най-вече по готварство) за
професионалисти и любители, след успешното завършване на които участниците получават
професионални сертификати. Курсовете се водят от професионални готвачи, известни в бранша.
Академията работи с партньорите на Метро от ХоРеКа сектора, към които веригата е ориентирана,
като му предоставя обучени и подготвени кадри. През годините академията организира широк
набор от курсове, включително и обучения на персонал извън София по поръчка. Обучителният
център от една страна обслужва нуждите на бизнеса откъм създаване на подготвени кадри, а от
друга – създава възможности за развитие на кадри извън основната дейност на фирмата.
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Въпреки че по-голямата част от обученията в търговските вериги са насочени предимно към
практическите умения, необходими за работа в тях, те често включват и по-странични области,
например компютърно обучение и меки умения. Част от веригите провеждат и постоянни обучения
на кадрите си. Практика е и ползването на онлайн курсове и полагане на тестове за онази част от
обучението, която не изисква живо присъствие.
Образователната политика на търговските вериги не се ограничава само до обучението на
собствените им кадри, като те провеждат стажантски програми за ученици и студенти от
икономически и мениджърски програми. Няколко от най-големите вериги участват и в пилотна
програма за дуално образование на гимназисти.
Търговските вериги и дуалното образование
Метро, Билла, Лидл, Кауфланд, дми Дайхман участват заедно с австрийската външнотърговска
организация Advantage Austria в една от пилотните програми за дуално образование в България.
Търговските вериги предлагат дуално обучение за 27 ученика от специалност „Търговия” на
Стопанско-банковата гимназия в София, започнали професионалното си образование през учебната
2015/16 г. Лидл и дм от своя страна участват и в подготовката на ученици по спедиция и логистика
от Професионалната гимназия по транспорт в София.През 2017/18 настоящите програми ще бъдат
продължени, а ученици в областта на сладкарството и хлебарството от София ще практикуват в
Билла.
Основната цел на програмата е учениците да получат практически умения паралелно с теоретичната
си подготовка, както и трудов стаж и заплащане. Програмите за теоретична подготовка се изготвят
съвместно с експерти от МОН, а успешно завършилите ги ученици получават свидетелство за
професионална квалификация заедно с дипломата си за средно образование. Отличилите се
ученици получават и право да продължат да работят във фирмите, в които са се обучавали след
завършването на образованието си.
На този етап основната пречка пред по-нататъшното развитие на дуалните форми на образование е
рестриктивната нормативна база и изискването учениците, които вземат участие в него, да
изпълняват и пълната гимназиална програма.

Потребителски избор и качество
Предвид липсата на публични данни за асортимента на
търговските вериги е трудно да се направи измерване на
потребителския избор с висока прецизност. Проучване,
поръчано от ЕК през 2014 г. (виж прегледа на литературата
по-горе), обаче предлага солидно доказателство за големите
разлики в избора, предлаган от различните видове обекти за
модерна търговия –до 2000 артикула при дискаунтърите и
до 20 000 артикула в хипермаркетите. По-малките магазини,
най-вече заради ограничената си търговска площ, най-често
предлагат по-малък асортимент от дискаунтърите. По-широк
избор при традиционните търговци може да бъде открит в
специализираните магазини, но само по отношение на
конкретен вид стоки.
Качеството на стоките, продавани в търговските вериги,
също трудно подлежи на обобщение, не на последно място
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поради тяхното голямо многообразие и различни източници. Гаранция за него предоставя най-вече
обстоятелството, че веригите ползват системи от вътрешни (за местните си доставчици) и външни
сертификации за качество, които залагат определен стандарт, на който всички предлагани от тях
продукти следва да отговарят.

Метро и стандартите за качество
Ключовият участник в кеш енд кери сегмента в България, Метро, ползва три отделни сертификата за
управление на качеството и безопасност на храните. Основният е ISO 22000, основан на Hazard
Analysis and Critical Control Points.Той покрива цялата верига на производство на хранителни
продукти – от суровия продукт, през транспорта, преработката и пакетирането до продажбата. ISO
9001от своя страна е системаза контрол на качеството на фирма, която се занимава с дистрибуция
на хранителни и нехранителни продукти.
Веригата прилага и IFS Cash and Carry/Wholesale стандарт, специфичен за нейния формат на
търговия.Той гарантира безопасността и качеството на стоките и залага изискванията пред
продуктите на доставчиците к.

Влияние върху социалната среда
Повечето вериги поемат ангажименти към опазването на околната среда, най-често чрез спазване на
екологични стандарти при собствената си дейност и изисквайки това от своите доставчици и
партньори. Те участват в програмите за рециклиране на отпадъци, както и в усилията за намаляване
на емисиите на парникови газове. Всяка от тях има различен подход и цел в социалните си кампании.
Сред по-новите кампании си струва да бъдат споменати инвестициите на Билла в облагородяването
на района на Мадарския конник, кампаниите на Кауфланд за осигуряване на храна за деца в
неравностойно положение и ежегодните „зелени линии” на Лидл.
През последните месеци Лидл се зае и да инвестира в граждански инициативи, като финансира
проекти от различни сфери – от образование, през околна среда до културно наследство. Средствата
за финансиране на проектите идват от собствените приходи на фирмата, като се планира
инициативата да е дългосрочна. Билла от своя страна също участва в редица дарителски програми,
насочени към SOS детски селища, Българската Коледа, фонда за децата на загинали служители на
МВР и др.
Зелената линия на Лидл
Една от станалите традиционни кампании на Лидл е предоставянето на безплатен транспорт от
София до Витоша през лятото както за пешеходци, така и колоездачи. През летните уикенди
автобусите на Лидл и Столична община помагат за намаляването на трафика и произтичащото от
него замърсяване на въздуха. Сред обявените цели също е насърчаването на жителите на София да
прекарват повече време в планината, съчетано с намаляването на вредните емисии от употребата на
личните им автомобили.
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Заключения и изводи
Проучването на състоянието и особеностите на модерната търговия в България позволяват
извеждането на няколко ключови извода, повечето от тях в разрез с широкоразпространените
митове за търговските вериги. Най-важните сред тях са:



Секторът е динамичен и висококонкурентен, като се очаква настъпването на дискаунтърите
да продължи. В резултат на това потребителите получават достъп до широк набор от
продукти във всички ценови класове;



Разширяването на мрежите на търговските вериги няма значителен ефект върху
традиционните търговци, включително броя обекти и приходите от продажби в тях. Със
значителна увереност може да се твърди, че търговските вериги не отнемат пазарен дял от
традиционните, а по-скоро създават нов пазар;



Около 60-70% от стоките, предлагани в модерните търговски формати за храни, са
произведени от местни фирми; някои от веригите директно инвестират в подобряването на
качеството и стандартизацията на местната продукция;



Твърденията, че големите вериги изнасят приходите си извън страната, не правят инвестиции
и не плащат данъци не намират доказателства; обратно, чуждестранните инвестиции и
данъчните приходи в сектора растат през последните години;



Веригите за модерна търговия създават работни места с по-бърз темп в сравнение с
останалите фирми в сектора, като предлагат значително по-високи заплати на своите
служители, съчетани с различни възможности за професионална квалификация; трудът в тях е
в пъти по-производителен в сравнение с малките търговци.
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Видимите и невидимите ефекти от навлизането на модерната търговия в България:
факти срещу митове
Институт за пазарна икономика – www.ime.bg
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