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ПРОСТРАНСТВЕНО КОНЦЕНТРИРАНЕ И ИНТЕГРИРАНЕ
В ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР

Гл. ас. Дамян Киречев

Въведение

Лозаро-винарският сектор представлява умело интегриране на производ-
ството и преработката на винено грозде. Развитието на интеграционните проце-
си в сектора се предопределя от вътрешните и световните тенденции, където
се наблюдават коренни промени по повод предлагането, потреблението и орга-
низационното преструктуриране.

Бизнес средата в лозаро-винарския сектор по света става все по-конку-
рентна и участниците в него се стремят да внедряват все по-конкурентни стра-
тегии. Това води до сериозно преобразувание на производството и организаци-
онно преструктуриране в сектора по света. Пространственото концентриране
на производството и интегрирането в сектора придобива нови измерения. На
локалните производствени системи, предлагащи „типичен” продукт с висока
стойност („старите” страни производителки – Франция, Италия и Испания) се
противопоставя масовото производство на „индустриализирания” продукт, лес-
но разпознаваем и с интензивен маркетинг (страните от „новите” региони –
САЩ и Канада, Чили, Аржентина, ЮАР, Австралия и Нова Зеландия). В света
се наблюдават нови взаимоотношения и противопоставяне между конвенцио-
налното разбиране за пространствената концентрация и интеграция в лицето на
локалните производствени системи и тероара, с новите мрежови и клъстерни
модели.

В този смисъл статията е ориентирана към:
- изясняване на специфичните особености, предимства и недостатъци на

алтернативните модели на концентриране и интегриране в лозарския
сектор в света и възможностите за нас;

- преглед на лозаро-винарския потенциал на страната ни и възможности-
те за неговото по-добро пространствено концентриране;

- предлагане на модел на клъстер за пространствено концентриране и ин-
тегриране на лозаро-винарския сектор у нас.

Алтернативи за пространствено концентриране
и интегриране в лозаро-винарския сектор

Като потенциални алтернативи за пространственото концентриране и ин-
тегриране в лозаро-винарския бизнес могат да се посочат: конвенционални под-
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ходи и модели (в т.ч. местните (локализирани) индустрии, индустриалния комп-
лекс, агломерациите); тероара; мрежите; клъстерите на Майкъл Портър.

Конвенционално обяснение на пространствената концентрация и
интеграция. Съществуват разнообразни теоретични рамки за изясняване на
конвенционалните форми на пространствена концентрация и интеграция на ико-
номическите дейности, като най-много се дискутират локалните (местните)
производствени системи. Възприето е становището, локалната производствена
система (LPS) да се разглежда, например, като „особено продуктивна форма
на организация, намираща се в специфичен регион, която функционира като мрежа
от взаимно зависими помежду си производствени единици със сходни или допъ-
лващи се помежду си дейности, които могат да си споделят дадена производ-
ствена дейност или предлагането на услуга, а така също и изследователски
центрове, центрове за обучение, трансфер на технологии и т.н.”1. Една локална
производствена система може да бъде конструирана върху следните елементи:
1) местно концентриране и дългосрочна взаимна връзка на допълващи се ком-
пании от даден регион; 2) вътрешни силно конкурентни, но и кооперативни връзки,
за разлика от останалите компании от региона, които са извън групата; 3) пре-
доставяне на пазарни и непазарни услуги, осигурявани в подкрепа на местните
фирми; 4) съществуване на обща бизнескултура, която е специфична за различ-
ните бизнесединици, включени в производствената система. Подобна практика
на икономическа интеграция на регионално равнище е застъпена в западноев-
ропейски държави като Италия, Германия и Франция, където групи от най-чес-
то малки и средни предприятия самостоятелно или с помощта на една или пове-
че големи компании, участват в сътрудничество в производството на един про-
дукт или продукти от същ вид. Ролята на географската близост в локалните
производствени системи е да увеличава плътността на взаимодействието между
структурите и да съдейства за ефективното функциониране на участниците на
регионално ниво.

Gordon и McCann2, и Johansson и Quigley3 предлагат три подхода в изуча-
ването на пространственото концентриране и интегриране: местни (локализира-
ни) индустрии; индустриален комплекс; агломерации. Тъй като последните две
обединения имат по-голямо значение за концентрирането на индустриалното
производство, то местните (локалните) индустрии имат приложимост в лозаро-
винарския сектор. Те се предлагат от А. Маршал4, който обръща внимание върху
концентрирането на специализирани индустрии в частни (обособени) локализа-
ции. Главните особености за концентриране, според Маршал, са наличието на
„физически условия”. Той се позовава на концепцията за външна икономика на
1 Комисия за местно планиране на Франция, цитирано по Ditter, J. Reforming the French wine

industry: Could clusters work? Cahiers du CEREN, 13, 2005, pp. 39-54.
2 Gordon, I and McCann, P. Industrial clusters: complex, agglomeration and/or social network? Urban

Studies, 2000, 37 (3), pp. 513-532.
3 Johansson, B. and J. Quigley. Agglomeration and networks in spatial economies. Papers in regional

Science, 2004, 83, pp. 165-176.
4 Marshall, A. Principles of economics. Macmillan Press, London, 1979 (reprint 1920), глава 10.
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локализираните индустрии, за да изясни връзката между икономическите ре-
зултати и териториалната организация на фирмите – съществуването на голяма
концентрация от специализирани малки и средни предприятия в даден регион
създава „промишлена атмосфера”, улесняваща придобиването и прехвърляне-
то на знания и технологии.

Тероар. Тероарът не е ново явление за страни като Франция и Италия, но
в съвременните условия се превърна в актуална форма за концентрация на ло-
заро-винарската индустрия. Според Ditter,5 тероарът се определя като „хомо-
генна територия, надарена със специфични идентифициращи я черти, предста-
вена чрез природни (климат, почви) и културни (исторически и социални) ресур-
си”. Ето защо, тероарът в голяма степен може да бъде отнесен към локалните
индустрии. Тероарът включва специфични производствени практики в отглеж-
дането на грозде и производство на тероарно вино, като организацията му включ-
ва също така редица социални и културни характеристики.

Конкурентната способност на лозаро-винарските фирми, работещи на те-
риторията на тероара, възниква вследствие на гъстата мрежа от социални и
технологични взаимоотношения, които дават възможност на местните фирми
да разпространяват знания и ноу-хау (под формата на умения в занаята) и да
ограничават транзакционните разходи. Сериозно конкурентно предимство на
фирмите, включени в тероара е, че произвежданият продукт (тероарно вино) се
идентифицира с уникалността на територията и производствените условия, кое-
то е сериозна бариера за навлизане на пазара. Поддържането на тази бариера е
от жизнено значение за местните производители, които чрез уникалните си про-
дукти с високо качество, етикетирани със Сертификат за гарантиран произход
(Appellation d’Origine Controlee, AOC), могат да реализират големи продажби,
на високи цени. Това е възможно благодарение на стратегията за ограничаване
на количествата и диференцирането на продукта в специфични пазарни ниши.

Друга важна характеристика на тероара е, че производството на вино доп-
ринася в голяма степен и за динамиката на голяма част от съпътстващия бизнес,
в т.ч. бизнеса с бутилки, опаковки и етикети, земеделско оборудване и др. Според
Ditter, това също е и сериозен фактор за туристическата динамика на региона,
както и за различни програми за обучение в местните образователни структури.

Организационна характеристика на тероара е фрагментацията и корпора-
тивния характер на собствеността – голям брой малки винопроизводители в
определен район. Разпокъсаността и малкият брой на структурите в тероара
имат отрицателен ефект върху капацитетните възможности за инвестиции в
сектора, което се отразява на намалената способност за иновации в продукти,
процеси, маркетинга и продажбите. В условията на структурни промени на меж-
дународния пазар на вино, обаче, тероарът изпитва сериозни трудности поради
ограничения иновационен и инвестиционен капацитет на винопроизводителите и
индустрията като цяло. Малкият размер на бизнеса и ограничаването в рамки-

5 Ditter, J. Reforming the French wine industry: Could clusters work? Cahiers du CEREN, 13, 2005, pp.
39-54.
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те на традициите не позволяват въвеждането на промени, което рефлектира в
производството и в продажбите. Важна характеристика на тероара е също, че в
страните от Европейския съюз, той се радва на защита от държавата В законо-
дателство на ЕС е заложено понятието „качествено вино от деклариран гео-
графски район” (Регламент 479/2008).

За разлика от „традиционния” клъстер, цялостната стратегия на тероара е
насочена към защитата на местното производство от конкуренцията, а не толкова
към максимални постижения  на световните пазари на вина (печалби, пазарен дял,
растеж). Тероарът се явява противовес на клъстера на Портър в концентрацията на
лозаро-винарската индустрия, но променящите се условия на международните па-
зари отправят много предизвикателства към бъдещето му. Сега традиционните
производители от местните индустрии изпитват по-сериозни проблеми да отгово-
рят на количествените и качествените промени в търсенето, на които „новите” про-
изводители, обединени в мрежи и клъстери са способни да отговарят бързо, а и в
известна степен да провокират самите промени. Освен това, според Ditter, проме-
нящите се потребителски изисквания към количеството и разнородните нива на
качествени вина, от една страна, поставят под въпрос цялата система на тероара, а
от друга страна, оказват натиск в посока качество от страна на производители на
вино итърговци на вино, към производители на грозде.

Мрежи. В модела, основан на теорията за бизнесмрежите (за разлика от
локалните производствени системи) се предполага, че връзките между агентите,
фирмите и организациите в обединението са изрично и ясно формулирани. Мре-
жите могат да включват участници от различни вериги за създаване на стойност,
които имат за цел обмен на идеи и знания, така, че да се подобри техният бизнес,
например, съвместно производство, съвместно разработване на нова технология
или нов продукт. По-големият брой на участващите фирми в мрежата предпола-
га по-сложни връзки и изисква по-голяма чувствителност по отношение на целите
на мрежата. Според E.J.Visser,6 мрежите следва да се разглеждат като система
от стратегически, целенасочени, повтарящи се кооперативни взаимодействия
между фирми и други организации, които, обаче, могат и да не работят в непос-
редствена близост. Основни характеристики на мрежите, имащи отношение към
концентрацията на местно ниво и отнасящи се до лозаро-винарския сектор, са:
идентифицирането на участниците в мрежата е лесно и отношенията между тях
са основани на доверие; спестяват транзакционни разходи; позволяват по-широки
възможности за провеждане на инвестиции; не се ограничават само към опреде-
лено местоположение и могат да излизат извън определените граници.

С теорията за мрежите в лозаро-винарската индустрия в света е изслед-
вана Чили (долината Колчагуа) от Guiliani и Bell7. Чили е от новите южни стра-

6 Visser, E.J. A Chilean Wine Cluster? The quality and importance of local governance in a fast growing
and internationalizing industry, Santiago de Chile, 2004.

7 Guiliani, E. and М. Bell. When micro shapes the meso: Learning networks in a Chilean wine cluster,
SPRU, 2004, Paper 115, pp. 47-68; Guiliani, Elisha. How clusters learn: Evidence from a Chilean wine
cluster, SPRU, 2003.
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ни, производителки на вина. Винената индустрия е представена от множество
малки производители на грозде и винени продукти. Те активно внедряват от
внос ноу-хау и енологични практики. Ключов елемент за винопроизводителите е
капацитетът за знания, в т.ч. обучението, повишаването на технологичните и
техническите умения за производство на заетите, провеждането на експери-
ментални дейности и др. И тази система от знания се предава в мрежата чрез
активни комуникационни връзки между участниците в нея. Guiliani и Bell раз-
глеждат групата като „отворена система за знания” с множество връзки за
външни източници на информация, като тези връзки отключват възможностите
за иновации и повишават на конкурентноспособността.

Клъстер. Теорията на М. Портър за клъстерите е една от най-модерните
в икономическата литература, касаеща конкуренцията и конкурентноспособно-
стта на стопанските субекти. Портър дефинира клъстерите като „географска
концентрация на взаимно свързани компании и институции, ангажирани в обосо-
бено бизнес поле”8 и акцентира върху това, че клъстерите са част от индустри-
ите, но предлагат промяна:

- първо, фирмите и организациите, включени в клъстер, предлагат широк
кръг от свързани продукти и услуги на различни производства;

- второ, клъстерите могат да обхващат продавачи, производители, търгов-
ци, предлагащи свързани продукти и услуги, в т.ч. правителствени и не-
правителствени организации, ориентирани към бизнеса.

Концепцията на Портър за клъстерите ангажира умовете на голям брой ико-
номисти от различни нива и области на икономическата наука. В литературата
след 1998 г. се предлагат повече от 700 научни статии, концентрирани върху клъсте-
рите9 (без да се включва клъстерния анализ). Интересно е, че концепцията за клъсте-
рите не е много застъпена от аграрните икономисти – броят на статиите, касаещи
клъстерите в земеделието, агробизнеса, производството на храни и вино е не пове-
че от петнадесет. Този дял относително съвпада с дела на аграрния сектор в разви-
тите икономики. По-малкият интерес на аграрните икономисти към клъстерите
вероятно е породен от традиционните подходи и модели за изучаване на простран-
ствените организации и развитието на агробизнеса и земеделието. Ето защо, клъсте-
рите не могат да се разглеждат като стандартна концепция за концентриране и
интегриране на икономическите дейности в аграрния бизнес, но може да се раз-
глеждат като съвременен подход за повишаването на конкурентноспособността на
агро-продоволствените индустрии, както и да се излезе от традиционните алтерна-
тиви и теории за пространствено концентриране на агробизнеса.

По-добро разбиране на подхода на Портър за клъстерите от страна на
аграрно-икономическата литература и изследователите на винената промиш-
леност дава примера с Калифорнийския винен клъстер на Калифорнийската
винена индустрия. Възможностите и перспективите на клъстерния подход за

8 Porter, M. Clusters and the new economics of competition. Harvard Business Review, 1998, 76, pp.
77-90.

9 По данни на The Institute of World Economics.
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концентрация и интеграция намира отражение в изучаването на лозаро-винарс-
ката индустрия в редица държави: Франция Ditter10 изучава винената индуст-
рия от Бургундия; Австралия (March и Shaw11, Aylward и Glun12); Чили (Visser13,
Giuliani и Bell14), Канада (Mytelka и Goertzen15); Южна Бразилия (Wilk16).

Клъстерът на М. Портър е един от аспектите на конкурентноспособност-
та в глобалната икономика, върху чиято основа се развиват лозаро-винарските
индустрии в значителна част от страните от т.нар. „ Нов свят”. Според Портър,17

„трайно конкурентно предимство са местните неща – знания, връзки, мотива-
ция...”. Той е убеден, че ролята на локалните и регионалните фактори е голяма
и развитието на локалната среда е фактор за конкурентноспособността и из-
вежда голям брой ефекти за бизнеса включени в клъстер. Той приема, че клъсте-
рите пресичат конвенционалната класификация на индустриите и в един клъстер
могат да участват много производства. Това се подчертава и за Калифорнийс-
кия винен клъстер, в който са включени разнообразни участници: производите-
ли на грозде и вино, доставчици на суровини за лозарството, доставчици на ма-
териали и оборудване за винопроизводството, научни звена, държавни и недържав-
ни организации, търговски компании и други.

Портър подчертава, че някои от сравнителните предимства на фирмите,
които са част от клъстера, произтичат от самия клъстер. Клъстерът се явява
като околна среда, която усилва конкурентноспособността на фирмите, но това
не е валидно за фирмите извън него. Портър извежда три начина, по които се
увеличава конкурентноспособността на фирмите от клъстера: увеличава се тях-
ната производителност; увеличава се капацитетът им за иновации, което съдей-
ства за техния растеж; стимулират се нови бизнес единици, които подкрепят
иновациите и увеличават клъстера. Според Портър, конкуренцията и иновации-
те са движещи сили, като иновациите са своеобразен „тест за издръжливостта
или краха на клъстера”. Иновационният капацитет на клъстера е резултат от
увеличаването на информационните потоци.

1 0 Ditter, J. Reforming the French wine industry: Could clusters work? Cahiers du CEREN, 13, 2005, pp.
39-54.

1 1 Marsh, I and Shaw, Brendan, A.S. Australia’s wine industry: Collaboration and learning as causes of
competitive success, Australian Business Fondation, Sydney, 2000.

1 2 Aylward, K and Glyn, J. SME Innovation within the Australian wine industry: a cluster analysis. The
journal of the SMAANZ, 14 (1), 2006, www.seaanz.asn.au.

1 3 Visser, E. A Chilean wine cluster? Governence and upgrading in the phase of internationalizing, Santiago
de Chile, 2004.

1 4 Guiliani, E. and Bell, M. When micro shapes the meso: Learning networks in a Chilean wine cluster,
SPRU, 2004.

1 5 Mytelka, L and Goertzen, H. Learning, innovation and cluster growth. A study of two inherited
organizations in the Niagara Peninsula wine cluster. Discussion Paper Series 2004 – 15, Maastricht,
Netherlands, 2004.

1 6 Wilk, E. Resource-based view, industrial clusters and collective competitive capabilities: A case study
in South Brazilian wineries. UFRGS, 2003.

1 7 Porter, M. Clusters and the new economics of competition. Harvard Business Review, 1998, 76, pp.
77-90.
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Като се изследват алтернативите за пространствено концентриране, мо-
гат да се посочат разнообразни модели като аналитичен инструмент за изграж-
дане и оценка на взаимодействията между членовете, включени в обединение-
то и връзките между тях. Съществуват сложни типологии структурни обедине-
ния, произтичащи от разнообразния набор на иновационния потенциал и сложно-
стта на връзките в структурите. Ако се използва класификацията на Mytelka и
Farinelli,18 типологията на структурните обединения, изразяващи концентрирани
и интегрирани дейности, могат да се сведат до три разновидности – неформал-
на, организирана и иновативна. Всеки тип може да се изследва от гледна точка
на шест променливи: брой и размер на участниците; иновативност; равнище на
технология; връзки между участниците; коопериране и конкуренция; производи-
телност и експортна ориентираност. Като се използват критериите, предложени
от Mytelka и Farinelli, може да се предложи матрица, представяща различните
варианти за пространствено концентриране и интегриране в лозаро-винарския
сектор, съобразени със структурни обединения с различен характер, посочени
в табл. 1.

Таблица 1

Характер на алтернативните структурни обединения

Анализът на различните варианти на пространствено концентриране и ин-
тегриране на икономическите дейности позволява да се организират такива
обединения, съобразени с широк кръг от критерии. Може да се види, че всички
имат организиран характер, а склонността към иновации е различна. По този
начин може да се премине към изучаване и анализ на състоянието и потенциала
на лозаро-винарския сектор, политиката за действие в него, взаимодействието
между участниците и др.

1 8 Mytelka, L and F. Farinelli. Local Clusters, Innovation System and Sustained Competitiveness,
Discussion. 2000.

Тип обединение/характер Неформален Организиран Иновативен
Местни локализирани
индустрии

х х

Индустриален комплекс х
Агломерации х х
Тероар х
Мрежи х х
Клъстер на Портър х х
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Лозаро-винарски потенциал на България,
като предпоставка за осъществяване на клъстерно обединение

Производството на грозде през 2010 г.19 се осъществява от площи, заети с
лозя, в размер на 56,9 хил.ха, от които 49,4 хил.ха са реколтирани. След 2000 г.
се наблюдава сериозна тенденция към намаляване на заетите площи и нара-
стване на неподдържаните лозя в стопанствата. Около 33% от лозята се нами-
рат в Югоизточния район и 31% – в Южен централен район. Наблюдава се
тенденция на намаление на рекултираните площи в Северозападния и Югоиз-
точния район. По отношение на сортовата структура, червените винени сорто-
ве запазват доминираща роля в структурата с дял около 63%, но са с влошена
структура. Средните добиви за винените лозя са ниски – 4495 кг/ха, като за
червените сортове са 4555 кг/ха, а за белите – 4373 кг/ха. Общото производ-
ство на грозде е в размер на 230 хил.т, като намалява спрямо предходните
години поради намалението на площите. Гроздето от лозя е общо 218 хил. т.
(96,3% от общото количество), като най-голямо производство е отчетено в
Югоизточния и Южния централен район, представляващи съответно 43% и 31%
от общото производство. Около 214 хил. т. (93%) от произведеното грозде са
преработени във вино и продукти на гроздова основа, като 148 хил. т. (69%)
грозде е преработено в промишлени условия. Годишно се създават едва около
2 хил. ха нови лозя.

През 2010 г. общото количество произведено и декларирано вино възлиза
на 992,8 хил. хл. Най-голям дял от промишленото производство заемат трапез-
ните вина (без защитено наименование за произход или защитено географско
указание) – 58,3%, следвани от регионалните вина (вина със защитено географ-
ско указание) – 38,6%. Качествените вина (със защитено наименование за про-
изход) са едва 30,3 хил. хл. (3,1%). Като основни производители на вино се
очертават Югоизточният и Южният централен район, със съответно 44% и 24%
от общото производство.

Търговията с вино е организирана основно за местните пазари. Потребле-
нието на вино на човек от населението е едва 12,6 л. год. През 2010 г. е регист-
риран общ износ на 50,3 млн. л. вино, на обща стойност 63,2 млн. щ.д. Традици-
онно най-голям износ на вино се осъществява за пазарите на Русия (49% от
износа) и Полша (25,8%), а в по-малки количества за Великобритания, Чехия,
Швеция, Германия. Бутилираните вина формират 83,7% от общия износ на вина,
наливните и пенливите – съответно 15,4% и 0,9%. Средната експортна цена за
бутилираните вина е 1,3 щ.д./л., а за наливните и пенливите – съответно 1,01
щ.д./л. и 1,8 щ.д./л. Вносът на вино у нас е едва 8,1 млн. л. на стойност 12 млн.
щ.д, като се наблюдава тенденция за увеличаване на вноса, основно за сметка
на пенливи и наливни вина. Вносът се осъществява най-вече от Италия, Фран-
ция, Чили, Испания и Македония. Средната цена на бутилираните вина от внос
е 2,9 щ.д./л. Малки количества се внасят от Аржентина, ЮАР и Германия.

1 9 Аграрен Доклад 2011, МЗХ, с. 57.
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Изследването на лозаро-винарския потенциал на България показва редица
тенденции, в т.ч.: намаляват площите с лозя, което води до намаляване на произ-
водството и предлагането; добивите са относително ниски, вследствие влошена-
та възрастова структура на насажденията; недостатъчно се осъществява възпро-
изводството на насажденията; намалява броят на заетите лицав сектора; влоше-
на е и качествената структура на лозята – сортовете за производство на високо-
качествени вина заемат едва 35-40% от площите, а местните сортове – по-малко
от 3%, което рефлектира върху ограниченото предлагане на качествени вина; про-
изводството на вино намалява, въпреки високите изисквания към производство-
то; производството се концентрира най-вече в южните райони на страната, показ-
ващи най-голям потенциал; ограничени са възможностите за експорт, най-вече
до страни извън ЕС, което рефлектира върху ниските цени на реализация. Някои
от посочените тенденции имат сериозно негативно проявление, което изисква спеш-
ни действия за преодоляването им от всички заинтересовани.

Цялостния цикъл във веригата производство на грозде, производство на
вино, доставки на суровини и материали, дистрибуция на виното, включва голям
брой стопански единици от лозаро-винарския сектор, които добавят стойност
на всеки етап, докато се достигне до предлагането на пазара на продукт с висо-
ка стойност. Ефективен лозарo-винарски бизнес може да се развива върху обо-
собени, относително самостоятелни интегрирани производствени системи, ос-
новани на взаимно-изгодни икономически интереси. Пред българския лозаро-
винарски сектор стоят предизвикателства за това, как да се структурира и орга-
низира, за да се преодолеят негативните тенденции в сектора. Сега български-
ят лозаро-винарски сектор се нуждае от повишаване на конкурентната си спо-
собност на международните пазари. Определяща роля за това може да има
необходимостта от организационно преструктуриране и развитието на иноваци-
ите. Ето защо, изграждането на обединение от клъстерен тип е рационална
възможност за пространствено концентриране и интегриране в сектора.

Модел на клъстер за пространствено концентриране
и интегриране в лозаро-винарския сектор у нас

Изграждането на лозаро-винарски клъстер в България може да се раз-
глежда като система от взаимно свързани участници с различни функции и със
специфични взаимодействия между тях. На фиг. 1 е представен концептуален
модел за изграждане на такова обединение, в който са включени основните
участници в центъра и участници от периферията, които допринасят за ефек-
тивното функциониране на цялата система.

Ключови участници в структурата на обединението. Производстве-
ната система се организира от взаимодействието на продукта и пазара на три
основни типа участници: лозарски стопанства; производители на вино и търгов-
ци. При наблюдението на земеделските стопанства през 2006-2007 г.,20 от общо
93 780 стопанства, 93 115 са физически лица – обработващи 44% от площите, 215
2 0 Структура на земеделските стопанства в България, МЗГ, 2007, с. 28-29.
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Търговци на грозде

МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ:
Международна организация по лозя и вино (OIV)

Oбща организация на пазара на ЕС, Вино

НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ:
Министерство на земеделието и храните (МЗХ)
Изпълнителна агенция по лозя и вино (ИАЛВ)
Национална лозаро-винарска камара (НЛВК)

Доставици за лозарството:
1.Маточни лози;
2.Торове и препарати за
растителна защита;
3.Оборудване и услуги;
4.Иригационни
технологии;
5.Други материали

Логистични организа-
ции

ПАЗАР НА ВИНО И ВИНЕНИ ПРОДУКТИ
Директни продажби, продажби чрез посредници

Директни действия на пазара

Местен пазар: крайни потребители, хотели, ресторанти
Международен пазар: експорт

Доставчици на научни
и технологични
ресурси:
1.Служби за съвети;
2.Консултантски
фирми;
3.Училища и
университети за
подготовка на
специалисти;
4.Научно обслужване;
5.Изложби и панаири;
6. Други

Доставчици за винарската
индустрия:
1.Оборудване за
производство
2.Бъчви;
3.Бутилки;
4.Тапи и капачки;
5.Етикети;
6.Публични връзки и
теклама;
7.Специализирани
публикации
8.Други

Производители на грозде за
промишлена преработка
(лозарство)
1.Индивидуални производители
физически лица;
2.Кооперативи и други
юридически лица;
3.Винарски изби със собствени
лозя

Производители на вино и
винени продукти в
промишлени условия
(винарство)
1.Дребни и средни
производители
2.Големи производители

Дистрибутори на вино

Доставчици за лозарство:

р

Фиг. 1. Модел за изграждане на лозаро-винарски клъстер



ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна
142

броя стопанства са еднолични търговци – обработващи около 4% от площта, 146
са земеделски кооперации – обработващи 22%, а търговските дружества са 277,
но обработващи повече от 28% от площите с лозя. По данни на НЛВК, през 2010
г. регистрираните производители на грозде за винефикация са 31,7 хил. физически
лица и 1450 юридически лица. Това определя дребният характер на собственост-
та в лозарството и предполага необходимостта от разширяване на интеграцията.
Производството на вино се осъществява от 246 винопроизводители, от които 216
действащи през 2010 г. Повечето производители на вино са и собственици на
лозя, като средният размер на собствеността е около 45 ха. лозя. От това произ-
тичат разнообразни икономически отношения и интереси на различните участни-
ци в лозарския бизнес, което предполага задълбочено изследване.

Взаимоотношенията, които обединяват тези участници, са предимно въз ос-
новата на търговията със суровина (грозде за винефикация) и краен продукт (вино
и продукти от винено грозде. Собствениците на лозя могат да продават вино дирек-
тно към потребителите на грозде, или да използват посредници – винени търговци.
От своя страна, повечето производители на вино са развили вертикални стратегии,
свързани с изграждането на собствени лозя. Ролята на търговците не свършва
единствено до посредничество между „лозарите” и „винарите”; те могат и да
поръчват производството на собствени вина. У нас съществуват около 120 търгов-
ци на грозде, участващи в около 22% от търговията със суровина.

Устойчивостта на връзките между ключовите участници се определя от
централната структура на клъстера и е в резултат на конфигуриране на имуще-
ствени, технологични, пазарни отношения и взаимоотношения с периферните
организации, включени в клъстера. Тези взаимоотношения следва да допълнят
стойността на лозаро-винарския продукт.

Периферни организации, включени в обединението. Това са организа-
циите, включени в клъстера, които се намират извън централната верига на
стойността в сектора. Периферните организации са участници, които си взаи-
модействат с лозарите и винарите във връзка с доставката на ресурси, достав-
ката на научни знания и технологии, логистични фирми. Взаимодействията им с
ключовите участници определят границите на клъстера и допринасят за ефек-
тивното функциониране на цялата система.

Специализираните фирми-доставчици са фактор за нормалното функцио-
ниране на клъстера. Те включват широк спектър от дейности по доставки за
лозарството под формата на маточни лози, торове, пестициди, подпорни конст-
рукции, технически средства и други и дейности по доставки за винопроизвод-
ството като оборудване, материали, публични връзки и други. Значение за връзки-
те в клъстера има близостта до лозарите и винопроизводителите. Част от дос-
тавчиците за сектора у нас са чужди компании и корпорации (особено в облас-
тта на доставката на техника и оборудване, торове и пестициди), които имат
делокализирано място в цялата система. Ролята на доставчиците не е само в
осигуряването на материали, а също така и консултации и система от знания.

Участието на националните организации в лозаро-винарския клъстер е на-
сочено към реализирането на рационална политика за сектора. Министерство-
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то на земеделието и храните (МЗХ) осигурява правилата за стабилизиране на
производството, съдейства за спазването на обществения интерес, осъществя-
ва контрол и финансова подкрепа. МЗХ реализира политиката на Общата орга-
низация на пазара на ЕС. Изпълнителната агенция по лозята и виното (ИАЛВ)
съблюдава реализирането на държавната политика в сектора и дава права за
засаждане, изкореняване и презасаждане. Националната лозаро-винарска ка-
мара (НЛВК) защитава интересите на участващите организации в сектора, кон-
тролира произхода, качествата и автентичността на произвеждания продукт.
НЛВК реализира решенията на Международната организация по лозя и вино
(OIV), насочени към създаването на стандарти и развитие на международния
бизнес с вино. Участието на националните организации имат стабилизиращ
ефект за клъстера, но трансформацията на политиката за сектора през после-
дните години представлява заплаха за по-слабите участници.

Доставката на научни и технологични ресурси се осъществява от Нацио-
налния център за аграрни науки (НЦАН), Националната служба за съвети в
земеделието (НССЗ), частни консултантски организации. Водеща роля в науч-
но-информационната подкрепа за лозаро-винарския сектор имат Институтът по
лозята и виното в гр. Плевен, Комплексните опитни станции по лозарство и
винарство във Варна и Поморие и др. Те са в състояние да предоставят техно-
логични и организационни решения за подобряване на лозята, качествата на
виното, икономиката и управлението, чрез провеждането на семинари, научни
форуми и публикации. Подготовката на специалисти за работа в сектора е кон-
центрирана в Аграрния университет – Пловдив, средните училища по селско
стопанство, научно-изследователските центрове. Правителството има голяма
роля за насърчаване на технологичния трансфер и предоставяне на образова-
телни услуги за сектора. Роля за внедряване на постиженията и иновациите в
сектора има ежегодното изложение ВИНАРИЯ и VINEXPO.

Специфично място заемат и логистичните организации, имащи отношение
към всички участници в клъстера и осъществяващи движенията на материал-
ните потоци в сектора.

В рамките на изграждането на клъстер за грозде и вино, политиката за
колективни действия може да включва следните насоки за действие.

На първо място, необходимо е да се възприеме разбирането, че природата
на клъстера е такава, че да не позволява контрол от една или друга страна в
процеса на организиране и функциониране. Пространствената форма на лозаро-
винарския клъстер не следва да се планира, а да има спонтанен характер, чрез
интегриране и връзки между много фирми и организации от различни браншове,
но насочени към предлагането на качествено вино с висока стойност. Според
Mueller и Summer21, опитът да се направлява спонтанният характер на клъстера
и обслужването на индивидуални цели може да има нежелани последици за
всички участници в групата.

2 1 Mueller, R and D. Summer. Clusters of grape and wine. Agricultural Marketing Research Center, 2006.
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На второ място, най-важната връзка в един винен клъстер са договорните
връзки между производители на грозде и производители на вино, които съдей-
стват за повишаване на сигурността в бизнеса и намаляване на риска за двете
страни. Участието на доставчиците в клъстера съдейства за подобряване на
снабдяването, намаляване на транзакционните разходи и увеличаване на ефек-
тивността. Разбира се, не бива да се пропуска, че един винен клъстер ще има
отношение с други възникнали клъстери – в областта на земеделието по повод
системата на земеделие, агротехническото обслужване на лозята и други; в
областта на туризма – чрез развитие на винен туризъм в традиционните лоза-
ро-винарски райони; в областта на храненето и т.н.

На трето място, може да се отбележи, че всички участници в лозаро-
винарския клъстер могат да оперират много по-ефективно когато имат достъп
до публични блага и услуги. Участието на специализирани правителствени и
неправителствени агенции и организации позволява да се провеждат и внедря-
ват научни изследвания, да се въведат и спазват определени производствени
стандарти; а също така да се въведат законодателни инициативи за огранича-
ване на индивидуалното поведение на фирми, които могат да нарушат колек-
тивните интерес.

На четвърто място, може да се посочи, че клъстерите са очертани от
връзките, които се осъществяват между участниците в процеса на тяхното вза-
имно свързано развитие и поддържането на тези връзки може да бъде най-
важната управленска и държавна политика за развитието или оцеляването на
групата. Но освен поддържането на взаимоотношенията вътре в клъстера, е
необходимо и поддържането на външни връзки – за проучване на контрактите
на чуждите конкуренти и техните доставчици. Това е така, защото ако един
винен клъстер у нас съществува, то той трябва да се конкурира с винени инду-
стрии на множество развити държави.

Заключение

Теорията и практиката познават многообразие от възможности за простран-
ствено концентриране и интегриране на лозаро-винарските индустрии по света.
Почти всички разчитат на местните фактори и условия за развитие на сектора
и определящо условия за интегрирането е подобряването на възможностите за
иновации и инвестиции. Тези, които са намерили начин да си сътрудничат на
национално и международно ниво, са в състояние да достигнат по-добри конку-
рентни позиции.

Ето защо, пред българския лозаро-винарски сектор стоят предизвикател-
ства за това, как да повиши конкурентната си способност на международните
пазари на вино и да преодолее негативните тенденции в сектора. Секторът се
нуждае от сериозна оценка на конкурентноспособността си, което налага из-
вършване на внимателен конкурентен анализ, акцентиращ върху уникалността
на българското вино и създаването на нов имидж на България на световния
пазар.
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Статии

Българският лозаро-винарски сектор се нуждае от сериозно организаци-
онно преструктуриране и развитие на иновативен клъстер, за който важен ак-
цент може да бъде развитие на отношенията с другите индустрии – туризма и
производството на храни, които са приоритет за страната и могат да се възпол-
зват от сътрудничеството.

SPATIAL  CONCENTRATION  AND  INTEGRATION
IN  THE  WINE SECTOR

Chief  Assist.  Prof.  Damyan  Kirechev

Abstract

In the article there are discussed some issues concerning structural groupings in the
wine sector. There are studied models of spatial concentration and integration of wine industries
in the world. There is an emphasis on the global rivalry between the conventional understanding
of spatial concentration and integration in the wine sector represented by the local production
systems and the terroir, with the new network and cluster models. Based on an analysis of the
wine industry potential in this country and the possibilities for concentration in the sector
there is put forward a model for the introduction and development of a cluster of an innovative
type. There have been studied the potential participants included in the grouping and the
relations between them, which can lead to raising the competitiveness of the Bulgarian wine
sector. There is proposed a policy for joint action in the cluster.

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ  КОНЦЕНТРАЦИЯ  И  ИНТЕГРАЦИЯ
В  СЕКТОРЕ  ВИНОГРАДАРСТВА  И  ВИНОДЕЛИЯ

Гл.  асс.  Дамян  Киречев

Резюме

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся структурных объединений в сек-
торе виноградарства и виноделия. Исследуются модели пространственной концентрации
и интеграции индустрии виноградарства и виноделия в мировом масштабе. Акцентиру-
ется на противопоставлении в мире между конвенциональным пониманием простран-
ственной концентрации и интеграции в этом секторе в смысле локальных производствен-
ных систем и терруара и новыми сетевыми и кластерными моделями. На основе анализа
потенциала этого сектора в стране и возможностями концентрации сектора предложена
модель внедрения и создания кластера инновационного типа. Рассмотрены возможные
участники, включенные в объединение, и взаимоотношения между ними, которые могли
бы привести к повышению конкурентоспособности болгарского сектора виноградарства
и виноделия. Предложенa стратегия коллективных действий в кластере.


